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RESUMO 

 

Os processos de integração regional na América do Sul refletem a necessidade de o mundo 

globalizado reduzir fronteiras e adequar-se a esta conformação para solucionar as novas 

necessidades que se impõem. No entanto, permanece imutável a necessidade de obediência 

aos direitos humanos, os quais se ampliam em novas dimensões com o avultamento das 

relações interestatais. O índice de respeito aos direitos humanos são o parâmetro através do 

qual se pode avaliar se um Estado é efetivamente desenvolvido. A limitação do poder estatal 

convive com as novas questões que surgem a partir da revelação dos direitos humanos como 

objetivo transnacional. Entende-se haver uma relação inafastável entre a integração regional e 

a efetivação dos direitos humanos, e que partindo desta premissa será possível lograr êxito em 

qualquer projeto de integração sul-americana. Afinal, a integração passa pela aproximação de 

padrões de observância sobre os direitos individuais das nações envolvidas. Dos modelos de 

integração experimentados até o momento na América do Sul, a União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL), por abraçar a um só tempo os doze países da região e ter objetivos 

teoricamente mais humanísticos e sociais que seus predecessores, aparenta ostentar potencial 

de longevidade. Por seu turno, a Organização dos Estados Americanos (OEA) instituiu o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que configura pilar normativo e jurisdicional 

em matéria de Direito Internacional de Direitos Humanos no continente. Por meio de pesquisa 

bibliográfica e de campo junto ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos e na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, ambos sediados na capital da Costa Rica, este trabalho 

sustenta ser imperativo para o êxito da integração sul-americana a utilização da jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos como paradigma interpretativo regional. Desta 

forma, será possível o alinhamento das políticas de integração na América do Sul, criando um 

discurso identitário comum, pelo símbolo político e social a ela inerente, sem descurar da 

necessidade de reafirmar o universalismo dos direitos humanos para o fortalecimento das 

relações internacionais. Caso os modelos de integração regional em vigor, dentre os quais a 

recente UNASUL, façam uso deste mecanismo, o que se sugere no presente estudo, os 

reflexos desta postura certamente se farão sentir nas demais áreas de interação social e 

econômica, gerando dividendos exitosos para uma maior harmonia regional.  

 
Palavras-chave: Direitos humanos. Integração regional sul-americana. Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.  



 

ABSTRACT 

 

The regional integration processes in South America reflect the globalized world´s need to 

reduce borders and adapt to this new conformation to solve the new demands that arises. 

However, it remains an unchangeable need to obey human rights, as these are amplified in 

new dimensions with the increase of the interstate relations. The amount of respect a State has 

for human rights will be the parameter for evaluating its level of development. The limitation 

of State power must co-exist with new questions that surface with the revelation of human 

rights as a transnational objective. There is an unbreakable relation between regional 

integration and exercising human rights, and only by starting from this premise it will be 

possible to have success in a project of integration in South America. Ultimatly, integration 

has to follow certain common observable standards for individual rights of the involved 

nations. By all the integration  models that currently existed in South America, the Union of 

South American Nations (UNASUL), by gathering all the twelve countries of the region in 

one and in theory have more humanistic goals than its predecessors, shows potential to last. 

On their side, the Organization of American States has created the Inter-American System of 

Human Rights, that is a normative and jurisdictional pillar for International Law of Human 

Rights in the continent. Through bibliographic and field research in the Inter-American 

Institute of Human Rights and in the Inter-American Court of Human Rights, both located in 

the capital of Costa Rica, this dissertation supports that it is imperative to the success of the 

South American process of integration to adopt the jurisprudence of the Inter-American Court 

of Human Rights as an interpretative regional paradigm. In this way it will be possible to 

align the policies of integration in South America, creating one common voice with its own 

proper political and social weight, without abandoning the necessity of reaffirming the 

universalism of human rights in international relations. If the current models of regional 

integration, among them the recently formed UNASUL, use this mechanism suggested in the 

present study, the reflexes of this attitude will be shown in other areas of social and economic 

interaction, contributing to increased regional harmony.   

 

Key words: Human rights. Regional South-American integration. Inter-American System of 

Human Rights. Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O esforço de organismos internacionais em firmar um consenso sobre a importância de 

uma enumeração de direitos com o atributo da universalidade e indivisibilidade foi o ponto de 

partida para a organização de sociedades voltadas para uma percepção diferenciada das 

relações sociais, com respeito ao ser humano e tudo o que o constitui. 

 A globalização, por seu turno, é fenômeno social inafastável da atual configuração 

geopolítica mundial, exigindo que os Estados se adequem a esta nova conformação em que as 

distâncias são virtualmente inexistentes e a complexidade das relações demanda um novo e 

contínuo repensar das necessidades que se impõem neste novo cenário, obrigando a que uma 

dinâmica de interações entre Estados viesse a assumir importância singular no quadro das 

relações internacionais. 

 Dentre as necessidades que avultaram, a nova configuração de poder consubstanciada 

pelos processos de integração entre países foi característica marcante do século XX, tendo 

viés eminentemente econômico; todavia, a prática destas relações interestatais vem revelando 

ser imperioso transcender a mera busca pelo desenvolvimento comercial dos Estados para 

abarcar a promoção e proteção dos direitos humanos em níveis transnacionais.   

 O Estado democrático de direito não é apenas aquele em que há o predomínio da 

maioria, mas também o que assegura e respeita indistintamente os direitos humanos dos seus 

cidadãos e também daqueles que não o são, buscando compatibilizar a vontade geral de 

Rousseau com o liberalismo que pugna pela limitação do poder político. A jurisdição 

constitucional visa assegurar os direitos humanos e os direitos das minorias políticas contra 

maiorias ocasionais. Seu caráter contramajoritário não afasta sua atuação pró-democracia, 

mas não basta somente a jurisdição constitucional para que os direitos humanos sejam postos 

em prática pelos Estados. 

 Com efeito, o índice de respeito aos direitos humanos são o parâmetro através do qual 

se pode avaliar se um Estado - democrático de direito ou não, vale dizer - é efetivamente 

desenvolvido. A limitação do poder estatal convive com as novas questões que surgem a 

partir da revelação dos direitos humanos como objetivo transnacional, o que reflete na 

autodeterminação estatal e na soberania popular interna da sociedade.  

 Entende-se haver uma relação inafastável entre as duas agendas, quais sejam, a da 

integração regional e a da efetivação dos Direitos Humanos, e que partindo destes será 

possível lograr êxito em uma real coerência do sistema de integração regional sul-americana.  
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 Afinal, não basta que alguns países respeitem os direitos humanos e outros não o 

façam. A integração regional passa pela aproximação de padrões de observância sobre os 

direitos individuais das nações envolvidas. Os princípios de direitos humanos necessitam ser 

entronizados nas culturas e nas políticas sociais em geral. Sem esta sensação de igualdade 

regional nos direitos dos cidadãos, cria-se mais um fator de instabilidade comunitária que 

repele o êxito perquirido com a integração. 

 A Organização dos Estados Americanos (OEA) é um dos modelos de organização 

internacional mais longevos do mundo e que representa fórum governamental relevante para, 

dentre outros propósitos, garantir a estabilidade continental por meio da proteção a valores 

intrínsecos a uma sociedade democrática, dentre eles os direitos humanos. Através dela foi 

instituído o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual desponta como pilar 

normativo e jurisdicional em matéria de Direito Internacional de Direitos Humanos no 

continente. 

 Todavia, ao longo das décadas, vários outros modelos de integração com vieses 

econômicos foram construídos, em geral apartados dos objetivos institucionais da OEA. Dos 

modelos de integração experimentados até o momento na América do Sul, a União das 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), por abraçar a um só tempo os doze países da região e ter 

objetivos teoricamente mais humanísticos e sociais que seus predecessores, aparenta ter 

potencial propulsionador da integração sul-americana com a devida proteção aos direitos 

humanos.  

 Neste diapasão, surge como possível catalisador desta unificação a atuação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a qual desde 1979 vem imprimindo um novo status aos 

direitos humanos no continente americano, fortalecendo a jurisdição constitucional com sua 

atuação, na medida em que protege minorias contra maiorias eventuais que comandam a 

máquina estatal dos Estados-membros. 

 Este trabalho pretende contribuir para uma aproximação conceitual entre os direitos 

humanos, os quais hoje estão constitucionalizados em quase todo o Ocidente, lembrando que 

a América do Sul vem exercendo um trabalho de vanguarda no sentido de aprimorar um 

reconhecimento de direitos humanos, muitos deles já constitucionalizados, apartado das 

influências europeias e voltado para a realidade sul-americana, que histórica e culturalmente 

possui características que a mera importação conceitual de temas provindos do continente 

europeu não se faz suficiente para solucionar as demandas locais. 

 Se a globalização vem conduzindo as nações a um movimento contínuo de integração, 

com o reconhecimento de demandas transnacionais em decorrência das relações decorrentes, 
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e se a pauta dos direitos humanos perpassa todas as áreas do desenvolvimento humano, a 

integração deve ser pensada visando consolidar um alinhamento definitivo e integral dos 

países da América do Sul com o movimento universal dos direitos humanos. 

 

2. A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA E OS DIREITOS HUMANOS: UMA VISÃO 

HISTÓRICA 

 

 A contemporaneidade caracteriza-se por uma tendência à criação de novos espaços de 

governança política e econômica que suplantam a ideia de Estado-Nação individualmente 

considerado. Resgatando as tentativas históricas de criação de zonas preferenciais de 

comércio entre regiões que datam do século XVI, cooperação e integração entre Estados 

passaram a ser o discurso engendrado por diversos países na busca de novas formas de 

desenvolvimento, de mitigação da competição internacional e mesmo do temor de novos 

conflitos bélicos após a Segunda Grande Guerra e com a vigência da Guerra Fria
1
.  

 Apesar de a integração entre países ter sido uma forte tendência mundial após as 

Guerras Mundiais, somente com o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União 

Soviética foi possível consolidar o grande exemplo de integração regional, qual seja, a União 

Europeia. 

 Os modelos de integração sempre tiveram como desiderato primeiro o fomento da 

atividade econômica, sendo comumente estudados sob este prisma. A partir desta perspectiva, 

segue-se uma progressividade em suas formas, iniciando com a instituição de uma zona de 

livre comércio, passando para uma união aduaneira, um mercado comum, união econômica e, 

por fim, a união política total. Trata-se de um processo que se inicia com a mera liberação de 

mercadorias e se expande com a criação de instituições comuns e unicidade de políticas, com 

decorrente transferência de soberanias para uma unidade regional. Todavia, deve-se destacar 

                                                           
1
 Ver, na íntegra, OLIVEIRA, Odete Maria de. Velhos e Novos Regionalismos: uma explosão de acordos 

regionais e bilaterais no mundo. Ijuí: Editora Unijuí, 2009. (Coleção Relações Internacionais e Globalização; v. 

22). A autora menciona que a primeira proposta conhecida de aliança entre países se deu entre 1547 e 1548 entre 

Inglaterra e Escócia, tendo se consolidado entre as duas coroas em 1603. Na América, a primeira união se deu 

entre o Canadá e os Estados Unidos em 1854, ocasião em que foram suprimidas todas as tarifas sobre 

importações de produtos naturais das duas nações. 
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que o termo pode ser empregado sob outros enfoques, como o jurídico, o político, o social. 

Para José Antonio Nieto Solís
2
, integração significa 

 

Compor, constituir, formar, fazer um todo ou conjunto com partes diversas. Se trata 

de uma ação construtiva, cuja dificuldade está relacionada com o número e 

diversidade de partes a integrar. Se ditas partes ou países, como ocorre na Europa, 

representam notáveis diferenças internas, a integração se converte em um delicado e 

lento processo, onde os sentimentos nacionalistas se vêm obrigados a conviver com 

os argumentos econômicos e políticos em favor da integração.  

 

 Os processos de cooperação e integração interestatais são gêneros da espécie 

denominada “regionalismo”
3
, e catapultaram a criação de blocos regionais, os quais passaram 

a se tornar realidade a partir do fim da década de 1950, caracterizando-se por um viés 

protecionista e comercial, período em que se consolidaram as Comunidades Europeias, 

alterando-se com o término desta para um perfil multidimensional, em compasso com a 

globalização e a informatização que permearam o fim da década de 1980, ocasião em que 

vários blocos regionais foram instituídos.  

 Os blocos regionais, que inicialmente possuíam cunho meramente econômico, foram 

paulatinamente sendo alterados tendo em vista um viés político, sob a condução de três 

grandes eixos, chefiados pelos Estados Unidos, em relação ao continente americano; pela 

União Europeia, quanto a grande parte da Europa; e pelo Japão, no tocante a alguns Estados 

asiáticos
4
. O modelo europeu, consubstanciado na União Europeia, tem sido o marco através 

do qual propostas similares costumam se pautar, trazendo consigo um modelo de integração 

predominantemente supranacional.  

 As relações regionais americanas estiveram marcadas por percepções dissonantes a 

respeito da identidade e do papel de cada ator nesse cenário. Os diferentes tipos de 

colonização ocorridos na América do Norte e nas Américas Central e do Sul contribuíram 

para consolidar historicamente países cujas identidades foram problematicamente 

                                                           
2
 NIETO SOLÍS, 1995 apud OLIVEIRA, 2009, p. 44.  

3
 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 48-49, a ideia de cooperação abarca a colaboração entre Estados e outros entes 

geograficamente próximos visando alcançar objetivos comuns, não implicando compromissos institucionais, 

enquanto a integração seria a união entre Estados para a instituição de uma nova unidade institucionalizada.  
4
 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 33. 
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construídas
5
, dando voz ao que Felipe Herrera outrora dissera: “a América Latina é uma 

grande nação desfeita”
6
. 

 Na mesma esteira, Paulo Bonavides assenta que, não obstante a exceção monárquica 

do Brasil no cenário republicano do continente, fato ultrapassado pela história, a estrutura 

étnica, a quase unidade linguística, o idealismo liberal das elites e a idêntica fé cristã sempre 

constituíram fatores de aproximação dos povos latino-americanos
7
. Todavia, os governos 

ditatoriais, em geral politicamente autocentrados e avessos a um pensamento cooperativo, 

identificavam na integração transnacional uma potencial ameaça à soberania nacional.  

 Com efeito, a herança deixada pelos regimes ditatoriais foi repleta de desequilíbrios na 

transição para um modelo democrático neoliberal. A redemocratização da região foi gradual, 

com o reconhecimento paulatino de direitos e controle da economia pelos governos civis 

eleitos pela população, o que não impediu inúmeros golpes e deposições por meio da força em 

detrimento das escolhas democráticas feitas pelos cidadãos sul-americanos em seus 

respectivos Estados.  

 Terminologicamente, a expressão América Latina somente foi utilizada a partir da 

segunda metade do século XIX, havendo registros do uso do qualitativo a partir de 1836, com 

Michel Chevalier, que cotejava a América do Sul com a Europa meridional: católica e latina. 

Demais disso, Napoleão III teria, em 1860, lançado-se em uma expedição rumo ao México, 

onde coroou como imperador Maximiliano de Habsburgo, amoldando seu discurso na 

separação da América do Norte do restante das Américas, forjando uma identificação cultural 

que abarcasse ainda a própria França
8
. Tempos depois, o padre francês Emanuel Domenech 

delimitou o âmbito geográfico latino-americano: México, América Central e América do Sul. 

É de notar, todavia, que apenas após a Segunda Grande Guerra foi utilizada deliberadamente 

em oposição ao crescimento estadunidense, tendo inclusive conotação socialista, na esteira da 

Revolução Cubana
9
.  

                                                           
5
 MALLMANN, Maria Izabel. Os Ganhos da Década Perdida: democracia e diplomacia regional na América 

Latina. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008, p. 19. 
6
 BONAVIDES, Paulo. Solução federalista para o problema da unidade latino-americana. In: A Construção 

Jurídica da UNASUL. Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori, Germana de Oliveira Moraes, Raquel 

Coelho Lenz César, Sérgio Urquhart Cademartori (Orgs.). Florianópolis: Editora da UFSC; Fundação Boiteux, 

2011. p. 59. 
7
 BONAVIDES, op. cit., p. 46.  

8
 Cf. COUTO, Leandro Freitas. O Horizonte Regional do Brasil: integração e construção da América do Sul. 

Curitiba: Juruá, 2009, p. 26. 
9
 MALLMANN, op. cit., p. 28-32. 
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 Em um recorte geográfico para o objeto deste estudo, verifica-se que a história dos 

países da América do Sul após a independência dos colonizadores foi marcada por 

instabilidades políticas internas e incontáveis disputas pelo poder por vias coercitivas. Em um 

panorama perfunctório e ilustrativo sobre a história dos países da região, pode-se apontar o 

seguinte
10

:  

a) a Venezuela passou mais de um século sob o governo de caudilhos;  

b) a Bolívia detém o recorde de 193 golpes militares desde sua independência em 

1825;  

c) a Argentina destaca-se pelo número de mortos vítimas da ditadura e pelas 

profundas dificuldades político-econômicas que perduram por mais de 90 anos;  

d) o Chile passou 17 anos sob uma das ditaduras mais repressivas da região, que não 

respeitava sequer as fronteiras internacionais para fazer suas vítimas;  

e) o Paraguai teve 21 governantes em 36 anos (1904-1940), dentre presidentes eleitos 

e ditadores, e desde 22 de junho de 2012 vive sob uma instabilidade política que 

para muitos se constituiu em um golpe de Estado;  

f) o Uruguai em 1976 era o país com mais presos políticos per capita no mundo, 

segundo a Anistia Internacional;  

g) o Peru até o presente não conseguiu lidar com a guerrilha armada que matou mais 

de 20 mil pessoas na década de 1980 e aterrorizou o Poder Judiciário, fazendo com 

que em 1989 um terço das suas vagas não fosse preenchido;  

h) a Colômbia, desde sua independência em 1830 até o fim do século XX, teve raros 

momentos de paz, contando oito guerras civis e conflitos locais, incluindo a 

guerrilha armada mundialmente conhecida chefiada pelas FARC
11

;  

i) o Equador passou por sucessivas deposições de presidentes que desestabilizaram a 

politica interna;  

j) no Brasil a assinatura do Ato Institucional n. 5, em 1968, em plena ditadura 

militar, asfixiou de vez a democracia nacional já abalada com o golpe de 1964, 

com o fechamento do Congresso Nacional, o recrudescimento da censura dos 

meios de comunicação e a redução dos direitos individuais que ainda resistiam; 

k) a Guiana, apesar de sua curta história, tendo se tornado uma república somente em 

1970, caracterizou-se por tensões étnicas e ineficácia governamental
12

;  

                                                           
10

 Dos itens a) a j), remete-se a,  na íntegra, RIBEIRO, Cláudio Magno Taquari. Tiranos e Tiranetes. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.   
11

 Sigla das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. 
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l) o Suriname, tornado independente dos Países Baixos em 1975, somente em 1988 

teve a democracia estabelecida depois de anos de uma violenta ditadura militar
13

.  

 A história da colonização e de considerável parte da vida independente das nações 

latino-americanas demonstraram a força da velha estratégia de divide et imperia. A união foi 

substituída por guerras fratricidas e busca de interesses regionais capitaneados por caudilhos, 

sendo que o Brasil, pelas características de sua colonização portuguesa, reproduziu a histórica 

rivalidade entre Espanha e Portugal, o que acentuou suas diferenças em relação aos seus 

vizinhos. O que somos hoje é resultado de processos históricos cujas raízes profundas 

condicionam nossa forma de pensar e agir
14

. 

 Eduardo Galeano
15

 aduz que a exploração de riquezas e matérias-primas pelos 

portugueses e espanhóis na América do Sul e Central durante os séculos XVI a XVIII 

transformou as commodities da região em capital norte-americano ou europeu e gerou da 

riqueza da terra a penúria da região. As relações colônia-metrópole fundaram-se por séculos 

não somente em uma suposta superioridade racial, como também na busca de acumulação de 

capital e na imposição financeira, religiosa, tributária, social. Daí concluir Darc Costa ser o 

subcontinente sul-americano um espaço destinado à integração em decorrência de sua própria 

exclusão
16

. 

 Todavia, os projetos para a América do século XIX caracterizaram-se pela exclusão. 

Enquanto James Monroe proclamava a América como área de influência estadunidense, 

Simon Bolívar alimentava a ideia de uma confederação somente hispano-americana
17

.  

 O ideário de união hispano-americana remonta ao período de independência das 

colônias espanholas na América, visto não só o receio de que a Espanha quisesse retomar seu 

domínio na região como também a expansão crescente dos Estados Unidos. Vários projetos 

de união foram propostos no início do século XIX. Um deles, cujo autor foi o venezuelano 

Francisco de Miranda, tinha por desiderato formar uma unidade política englobando os 

                                                                                                                                                                                     
12

 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana. Acesso em 31 jul. 2012.  
13

 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname. Acesso em 31 jul. 2012. 
14

 SIMÕES, Antônio José Ferreira. Integração: sonho e realidade na América do Sul. Brasília: FUNAG, 2011, 

p. 19-20 e 22. 
15

 Ver, na íntegra, GALEANO, Eduardo H. As Veias Abertas da América Latina. Tradução de Sergio Faraco. 

Porto Alegre: L&PM, 2011 (Coleção L&PM POCKET; v.900). 
16

 COSTA, Darc apud MORAES, Germana de Oliveira. UNASUL: notas sobre a integração energética e cultural 

da América do Sul. Os direitos da Mãe Terra e a proposta do viver bem rumo à cidadania planetária. In: Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais, n. 11, ano 09, Edições Demócrito Rocha, Fortaleza – Ceará, 

nov. 2010. 
17

 MALLMANN, op. cit., p . 19. 
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territórios de língua espanhola. Este projeto levou ao Pacto de Confederação entre Venezuela 

e Colômbia, à época denominada Cundinamarca
18

. Da mesma forma, o chileno Juan Engana, 

sendo que este propunha a inclusão posterior dos Estados Unidos, e suas ideias foram 

utilizadas na formulação do pan-americanismo.  

 Já o projeto de Simon Bolívar objetivava unir as repúblicas de idioma espanhol em 

oposição ao temor de retrocesso colonial da Espanha e ao expansionismo norte-americano, em 

uma formulação utópica de aspiração de unidade
19

. Talvez sua maior contribuição tenha sido 

a compreensão da necessidade da integração latino-americana, vendo precocemente que a 

região não teria futuro se não se articulasse para enfrentar unidos os países da Europa e os 

Estados Unidos, tendo sido capaz de antever ainda no século XIX a influência hegemônica 

dos Estados Unidos por todo o continente
20

. No entanto, o Brasil ficaria de fora deste plano 

bolivariano não somente pela questão linguística, como também pela suspeita de seu 

envolvimento com a monarquia espanhola contra os demais países sul-americanos. Apesar de 

o projeto unificador de Bolívar ser largamente festejado, estudos há em que se atribuem 

também características despóticas dentro da ideia integracionista por este sustentada
21

. 

 Em 1823 o presidente norte-americano James Monroe reforçou ao Congresso dos 

Estados Unidos sua posição hegemônica, repudiando qualquer forma de retomada colonial no 

                                                           
18

 MALLMANN, op. cit., p . 20. 
19

 A importância de Simon Bolívar na história sul-americana merece menção é bem sintetizada por Leandro 

Narloch e Duda Teixeira em sua obra Guia Politicamente Incorreto da América Latina. São Paulo: Leya, 

2011, pp. 131-132, verbis: “Bolívar, que nasceu na Venezuela, foi o protagonista de momentos decisivos na 

historia desse e de outros cinco países. No fim do século 18 e início do 19, período em que ele viveu, as colônias 

espanholas na América nutriam enorme ressentimento com a metrópole. Durante a dinastia dos Bourbon, que 

governou a Espanha até 1808,  o controle comercial foi restringido, e os impostos, elevados. Intendentes 

espanhóis foram nomeados para substituir os criollos, ou seja, os nativos americanos descendentes de europeus, 

nos principais cargos da burocracia do Estado. Sob o reinado Bourbon, os oficiais de patentes mais elevadas no 

exército também passaram a ser, obrigatoriamente, espanhóis. As colônias eram obrigadas a importar produtos 

como fumo, pólvora e tecidos apenas da Espanha e era apenas para lá que deveriam exportar seus metais e seus 

produtos agrícolas. [...] Um dos mais ricos desses proprietários, Simón Bolívar, uniu-se aos demais criollos 

venezuelanos para declarar a independência e iniciar uma série de batalhas contra a Espanha. Ele atravessou os 

Andes com uma tropa de venezuelanos e de mercenários ingleses até a atual Colômbia. Contando sempre com a 

ajuda dos criollos locais, começou uma luta vitoriosa no país vizinho. Enquanto isso, Equador e Panamá 

declararam sua independência. Depois,  Bolívar viajou rumo ao sul, para o Peru,  repetiu o feito. Subiu até o Alto 

Peru, atacou novamente os espanhóis, e assim contribuiu para a criação de uma nova nação, batizada em sua 

homenagem: Bolívia. Em 1821, seguindo suas ambições, Venezuela, Colômbia e Equador se uniram em um 

mesmo país, a Grande Colômbia, que tinha Bolívar como presidente e ainda incluía o Panamá”.  
20

 Cf. HARNECKER, Marta. Militares venezuelanos: peculiaridades que determinam seu compromisso junto 

ao povo. Disponível em: http://168.96.200.17/ar/libros/martah/militve.rtf. Acesso em 02 abr. 2012. 
21

 Segundo a obra citada de Leandro Narloch e Duda Teixeira, pp. 139, 141, verbis: “Na Carta da Jamaica, em 

1815, [Bolívar] já começou a atacar mais fortemente os valores e as instituições democráticos, os quais ele 

considerava inadequados para as sociedades americanas. [...] Quando ajuda na independência da Bolívia e 

escreve a Constituição do país, sua veia autoritária se revela plenamente. Segundo o texto, o presidente deve 

governar por toda a sua vida e teria o direito de escolher o seu sucessor e o vice-presidente (que seria o primeiro-

ministro). Eleições deveriam ser evitadas, pois, segundo ele, apenas produzem anarquia”.  
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continente americano por países europeus, no que recebeu apoio da Grã-Bretanha, ciente de 

que iniciativas espanholas neste sentido não lhe seriam comercialmente positivas. 

 Assim, a defesa dos princípios de autodeterminação e de não intervenção e a procura 

de formas particulares de desenvolvimento econômico nortearam o ideal de união latino-

americana, visando blindar a região de ameaças vindas do exterior.  

 Em 1889, na I Conferência Pan-Americana, os Estados Unidos propuseram a 

realização de uma união aduaneira aos demais países americanos, o que foi refutado por estes 

diante da então pouca competitividade dos Estados Unidos no cenário internacional.  

 Demais disso, as tentativas de cooperação regional também foram impulsionadas por 

fatores externos. Tanto o conflito das Malvinas quanto a explosão das dívidas externas foram 

elementos político-econômicos que contribuíram para a sensação de isolamento e de crise 

entre os países da América Latina. A retomada da integração europeia e a posterior decisão 

norte-americana de ignorar parcerias com as diversas economias do continente recrudesceram 

a sensação de abandono dos países latino-americanos, gerando certo afastamento das 

diretrizes estadunidenses. 

 Outro fator a considerar remonta à crise política na América Central desencadeada 

pelo sandinismo na Nicarágua, com os Estados Unidos apoiando logística e financeiramente 

grupos armados de oposição ao governo provisório da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, o que ensejou a formação de um grupo regional contrário à ação estadunidense, fato 

que, inclusive, criou condições para as iniciativas de integração regional que ocorreram a 

partir da década de 1990
22

.  

 Quanto à crise originada pela dívida externa contraída pelos países da região, em 1984 

foi firmado o Consenso de Cartagena, que reuniu onze países da região (Argentina, Brasil, 
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 Sobre o episódio, ver MALLMANN, op. cit., passim. Por conta deste conflito, em 1984 e 1985, 

respectivamente, foram criados o Grupo de Contadora e o Grupo de Apoio à Contadora. Neles, México, 

Venezuela, Panamá, Colômbia, Argentina, Brasil, Peru e Uruguai ocuparam-se de negociações para assegurar a 

paz na América Central, com entendimentos diversos dos preconizados pelos Estados Unidos. Vale mencionar, 

ainda, que o Chile também vivenciou uma das maiores ingerências norte-americanas na sua vida política, com 

uma campanha desenvolvida pela CIA junto aos partidos políticos chilenos e a imprensa visando evitar a eleição 

e, depois de frustrada este objetivo, impedir a posse do presidente eleito Salvador Allende, em 1970.  



22 

 

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, República Dominicana, Uruguai e 

Venezuela), todos envolvidos com as questões financeiras da América Latina
23

. 

 A Guerra das Malvinas já havia ensejado um afastamento dos governos latino-

americanos do alinhamento aos Estados Unidos, já que este deixou de cumprir o Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca ao se posicionar a favor da Grã-Bretanha. O 

episódio levou a uma releitura das alianças estratégicas latino-americanas, ainda que se 

reconheça que nem todos estes países se filiaram à causa argentina
24

. Nas palavras de Amado 

Luiz Cervo: 

 

Embora a América Latina tenha demonstrado a maior coerência dentre todas as 

regiões do mundo na adoção do consenso neoliberal, não houve uniformidade na 

intensidade e nos ritmos das reformas internas requeridas pela nova forma de 

inserção internacional [...] Chile e Argentina são exemplos de adaptações radicais, 

Venezuela e Brasil exemplos de hesitações politicas e tropeços operacionais, 

enquanto o México se afastava da América do Sul e encaminhava com senso prático 

sua vinculação ao bloco da América do Norte, o NAFTA
25

. 

 

 Tal como o México, o quadro de incertezas quanto ao projeto de integração latino-

americana fez com que o Chile decidisse associar-se também a este grupo, o que demonstra 

que a ausência de uma mobilização frutífera a nível local fez emergir a tomada de decisões 

individuais dos países em termos associativos. 

 Paralelamente, portanto, o contexto internacional competitivo e a quase nula 

capacidade dos governos latino-americanos para transformar em políticas efetivas os 

compromissos de integração fizeram com que a metade da primeira década do século XXI 

demonstrasse maior propensão à fragmentação
26

. 

 Demais disso, fica claro o total obscurantismo das tratativas de integração no tocante 

às demandas relacionadas às questões sociais e de direitos humanos. 

 Maria Izabel Mallmann distingue três períodos distintos na América Latina entre as 

décadas de 1980 e 2000: o primeiro, de redemocratização e coordenação de posições sobre 
                                                           
23

 Cf. MALLMANN, op. cit., p. 12-18. Anos depois, em 1987, surgiu o Grupo dos Oito ou Grupo do Rio, 

composto pelos países-membros do Grupo de Contadora e de seu Grupo de Apoio, visando também discutir 

soluções sobre a situação de endividamento externo generalizado da região. 
24

 Cf. MALLMANN, op. cit., p. 16. 
25

 CERVO, Amado Luiz. Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas. Brasília: 

IBRI, 2001, p. 279. NAFTA é a sigla em inglês do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, firmado entre 

México, Canadá e Estados Unidos da América, cuja sigla em espanhol é TLCAN, e em francês é ALENA. 
26

 Cf. MALLMANN, op. cit., p. 13. 
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questões regionais; a década de 1990, de medidas econômicas que liberalizaram economias e 

imprimiram um regionalismo aberto às possibilidades de integração, com perdas no campo 

dos temas sociais; por fim, a década de 2000 caracterizou-se pela ocorrência de fenômenos 

políticos chamados “neopopulismos”, que dispersaram o andamento dos processos regionais, 

sendo também um período de avanço das esquerdas e de cobrança quanto às demandas sociais 

que não se perfizeram no período anterior
27

. 

 Merece atenção, todavia, o fato de que, entre 2005 e 2006, ocorreram treze eleições 

em diferentes países latino-americanos, ratificando a opção política regional que remonta a 

década de 1980
28

. Este retorno à democracia fez renascer o ideário de integração, o qual vem 

tardando a sair da retórica pelos próprios isolamentos e competições dos países entre si por 

recursos externos. 

 A dificuldade de identificar interesses e desafios comuns, como o combate às drogas, 

o desenvolvimento econômico, a geração de renda, o acesso universal a serviços básicos, a 

implementação dos direitos sociais, econômicos e culturais e a cooperação real entre países 

pode ser explicado sob múltiplos vieses, inclusive por questões financeiras e por fragilidades 

institucionais de diversas montas. No magistério de Antônio José Ferreira Simões,  

 

Essas vulnerabilidades, contudo, foram por muito tempo justificativa para perpetuar 

uma relação de distância com os vizinhos e países do chamado mundo em 

desenvolvimento. O raciocínio, muitas vezes estimulado de fora, seguia a lógica da 

fragmentação: aquele que compartilha minha condição, por ser tão frágil quanto eu, 

não pode oferecer nada que me permita sair dessa condição e trilhar um caminho 

distinto. A semelhança tendia a ser razão adicional para a não cooperação. Dessa 

forma, nossos países tiveram de lidar não só com a herança palpável da colonização 

e da dependência externa, refletida nos desafios acima referidos, mas também com a 

colonização de mentes e espíritos. Às dificuldades materiais se somava um esquema 

mental que impedia encarar os que compartilhavam os mesmos desafios como 

parceiros na busca de alternativas para o progresso econômico e social. Ao 

contrário, os semelhantes eram vistos como rivais na disputa pela atenção dos mais 

desenvolvidos
29

. 

 

 Com efeito, os desafios da integração sul-americana podem ser resumidos na 

necessidade de ruptura com o padrão histórico de fragmentação e rivalidades. E isso se faz 

pelo adensamento das relações entre países vizinhos, desenvolvendo-se arranjos cooperativos 

inter-regionais.  
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 Cf. MALLMANN, op. cit., p 08. 
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 Cf. MALLMANN, op. cit., p. 07. 
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 SIMÕES, op. cit., p. 20-21. 
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 A integração sul-americana não constitui patrimônio de uma agremiação política, 

sendo fruto da maturação de uma ideia de identidade regional. No paulatino desenvolvimento 

das identidades sub-regionais será possível construir uma potência social verdadeiramente 

comprometida com os direitos humanos, visto que, como se verá, a Organização dos Estados 

Americanos, que representa os interesses de todos os países da América e é uma das 

organizações internacionais mais longevas do mundo, não logrou até hoje obter consensos em 

temas de essencial importância para as populações americanas, tendo como maior exemplo os 

direitos humanos
30

. 

 Dentre outros fatores, a estabilidade política de uma sociedade está relacionada com a 

forma através da qual os direitos e liberdades são postos e reconhecidos, bem como com a 

forma com que o Estado concretiza tais direitos e liberdades
31

.  

 Sendo o eixo central do presente estudo a integração regional sul-americana por 

intermédio dos Direitos Humanos, neste capítulo optou-se por abordar de forma mais detida a 

Organização dos Estados Americanos (OEA), apresentando sinteticamente os diversos 

modelos de acordos regionais, com atenção aos intentos integracionistas de maior repercussão 

na América do Sul, quais sejam, o MERCOSUL e a UNASUL. 

 

2.1. A Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 

 Com o avanço geopolítico e comercial das potências ocidentais no mundo, os temas 

ideológicos e políticos passaram a transcender fronteiras, espalhando-se aos demais 

continentes.  

 Em 1890, durante a Primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos, 

realizada em Washington, D.C., EUA, foram estabelecidas, pela primeira vez, a União 

Internacional das Repúblicas Americanas e o Escritório Comercial das Repúblicas 
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 Pois, como se verá, nem todos os países do continente ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 
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 Cf. CÉSAR, Raquel Coelho Lenz. A UNASUL e o processo de integração latino-americano. In: A 

Construção Jurídica da UNASUL. Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori, Germana de Oliveira Moraes, 

Raquel Coelho Lenz César, Sérgio Urquhart Cademartori (Orgs.). Florianópolis: Editora da UFSC; Fundação 
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Americanas. Este último tornou-se, em 1910, a União Pan-Americana, a qual, por sua vez, foi 

a precursora da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) trouxe consigo a luta pela autodeterminação 

nacional. O reconhecimento da responsabilidade da Alemanha pela guerra e a cominação de 

sua obrigação de reparar financeiramente a Europa destruída geraram o rancor vertido na 

Segunda Guerra Mundial.  

 Enquanto o então Presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson proclamava em 

1918 a autodeterminação universal, com seu discurso sobre os “Quatorze Pontos” que 

evitariam novas guerras, a Inglaterra, preocupada com a mantença da autoridade em suas 

colônias, tinha posição veementemente contrária à ideia de autodeterminação dos grupos 

nacionais. As ideias de Wilson contribuíram para estimular a criação da Liga das Nações, 

precursora da atual Organização das Nações Unidas
32

. 

 Neste cenário, o pacto da Liga das Nações em 1919 procurou conferir segurança e 

cooperação entre países. Conferiu direitos humanos em um momento especialmente frágil da 

sociedade europeia. A criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) também 

reforçou este ideário protetivo. Não obstante, a Europa ainda permanecia em situação crítica, 

e a instabilidade social e econômica permitiu a instalação de governos totalitários que 

afastavam a prática dos direitos humanos, sendo outro catalisador da guerra que viria. Os 

fascistas dominaram a Itália, sob a batuta de Benito Mussolini; Hitler e os nacional-socialistas 

usaram o descontentamento geral com as consequências da Primeira Guerra para incitar uma 

“limpeza étnica” mundial e local, tendo inclusive Hitler mandado matar 70 mil alemães com 

problemas mentais, incluindo crianças, fato que ocorreu até 1941, só cedendo diante da 

opinião pública escandalizada com a prática, além de ter esterilizado cerca de 350 mil alemães 

homossexuais, alcoólatras e esquizofrênicos; Josef Stálin assumiu o Partido Comunista em 

1924 e promoveu assassinatos em massa na União Soviética. 

 As atrocidades cometidas pelos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a 

Segunda Guerra Mundial mudaram o cenário internacional para a percepção dos direitos 

humanos, pois até então era inadmissível que os países se imiscuíssem em assuntos ditos 

“internos”, como o tratamento dispensado aos prisioneiros, aos rebeldes, às crianças, 

comumente norteados por questões particulares, como a religião e a tradição. 
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 Curiosamente, o mesmo fio argumentativo foi usado por Hitler para anexar a Áustria à Alemanha em 1936 e 
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estes pleitearem um Estado próprio. 
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 A comunidade internacional passou a encarar os direitos humanos com viés global, 

não podendo ficar silente frente a tamanhas atrocidades disseminadas em nível doméstico nos 

diversos países. No entanto, no fim da década de 1930, a Liga das Nações já não mais tinha 

força para lidar com o peso da realidade descortinada. 

 O então presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt enviou ao Congresso 

em 1941 a mensagem “Quatro Liberdades”, que consistiam nas liberdades de expressão, de 

religião, de viver sem necessidades materiais e de viver sem medo. Em agosto do mesmo ano 

foi firmada a Carta do Atlântico; em 1942, a Declaração das Nações Unidas; em 1944, a 

Declaração da Filadélfia e, em 26 de junho de 1945, a Carta das Nações Unidas. Em 1946, a 

Liga das Nações foi oficialmente dissolvida, tendo sido substituída pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). Com estas medidas, os Estados Unidos assumiram postura 

hegemônica e inseriram a codificação dos direitos humanos da forma como hoje se verifica.  

 Desta forma, não mais estaria livre o Estado de ser responsabilizado 

internacionalmente pela forma com que tratava seus cidadãos, valendo ressaltar o dado 

emblemático de que os conflitos ideológicos decorrentes da Guerra Fria não foram óbice para 

o estabelecimento de pactos gerais de direitos humanos
33

.  

 Aliado a este novo paradigma, as alterações tecnológicas nas comunicações e 

telecomunicações passaram a disseminar uma nova percepção de realidade, com a divulgação 

cada vez mais frequente de violações a direitos humanos cometidas diuturnamente em vários 

pontos do planeta, e com a criação da Organização das Nações Unidas seguiram-se diversos 

mecanismos de proteção global dos direitos humanos, culminando com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948
34

.  

 A responsabilização por violações a direitos humanos, todavia, ganharia em 

efetividade na medida em que se analisassem as peculiaridades regionais dos países 

supostamente violadores de tais direitos. Com este entendimento o planeta foi cindido em 
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 Um interessante exemplo é a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, aprovada em 
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mundiais. 
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regiões para efeito de proteção aos Direitos Humanos. Nasceram, assim, os sistemas europeu, 

americano e africano de proteção aos direitos humanos.  

 Em 1948 foi fundada a Organização dos Estados Americanos (OEA), com a assinatura 

em Bogotá, Colômbia, da Carta da OEA, que entrou em vigor em dezembro de 1951. Esta 

Carta sofreu emendas pelo Protocolo de Buenos Aires, subscrito em 1967 e com vigor em 

fevereiro de 1970; pelo Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e com vigor em 

1988; pelo Protocolo de Manágua, assinado em 1993, com vigor a partir de janeiro de 1996, e 

pelo Protocolo de Washington, assinado em 1992, com vigor a partir de setembro de 1997. 

 A organização, até a atualidade imune ao tempo, constitui-se em principal fórum 

governamental político do continente, tendo como pilares a democracia, os direitos humanos, 

o desenvolvimento e a segurança da região. 

 A Carta da OEA contempla o comprometimento dos Estados americanos aos objetivos 

comuns e ao respeito mútuo de suas soberanias, sendo os “direitos fundamentais da pessoa 

humana” um dos princípios fundantes da Organização.   

 Releva pontuar que em abril de 1948 foi aprovada pela OEA a Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem, com especial relevância histórica por ter sido o primeiro 

documento internacional de proclamação de direitos humanos, visto ter sido firmada meses 

antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da Declaração Americana adveio o 

início formal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual será tratado em capitulo 

próprio. 

 A Organização dos Estados Americanos possui, em tese, cinco áreas de atuação: a) 

fortalecimento da democracia; b) promoção dos direitos humanos; c) aumento regional da paz 

e segurança no hemisfério; d) esforços na melhoria da aplicação das leis, fortalecendo o 

desenvolvimento legal interamericano especialmente dirigido às regiões de tráfico e consumo 

de drogas ilícitas, e e) fortalecimento da economia regional
35

.  

 Integram a OEA todos os trinta e cinco países que compõem o continente americano
36

. 

Os vinte e um Estados-Membros originais que assinaram em 30 de abril de 1948 a Carta da 
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 Cf. http://www.hrea.org/index.php?doc_id=509. Acesso em 12 mar. 2012. 
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Organização dos Estados Americanos foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. Desde 

então, os seguintes países se juntaram à OEA: Barbados (1967); Trinidad e Tobago (1967); 

Jamaica (1969); Granada (1975); Suriname (1977); Dominica (1979); Santa Lúcia (1979); 

Antígua e Barbuda (1981); São Vicente e Granadinas (1981); Bahamas (1982); São Cristóvão 

e Nevis (1984); Canadá (1990); Belize (1991); e Guiana (1991)
37

. A União Europeia e mais 

67 Estados
38

 são observadores permanentes da OEA. 

 Há seis tipos de instituições associadas à OEA: a) os Corpos de Governo, compostos 

pela Assembleia Geral, Conselho Permanente e Conselho Interamericano de 

Desenvolvimento Integral; b) sete Comitês e Comissões
39

; c) Secretaria Geral, que assessora 

os programas e políticas estabelecidos pela Assembleia-Geral e pelos Conselhos, sendo 

assistida por vinte e um subgrupos; d) Fundo Interamericano de Assistência para Situações de 

Emergência; e) Organismos especializados
40

; f) outras agências. Esses ramos da OEA 

desempenham diferentes papéis e funções. Além destas entidades, a OEA também possui um 

Tribunal Administrativo, uma Junta Interamericana de Defesa e uma Fundação Pan-

Americana de Desenvolvimento
41

. 

 Observa-se que a OEA mantém-se viva através dos tempos justamente por prestar-se a 

uma tarefa de congregar os países americanos sem um escopo mercadológico, voltando-se de 

forma mais aprofundada em uma atuação diplomática e dialógica de acompanhamento de 

políticas entre Estados-membros. 

                                                                                                                                                                                     

excluída do sistema pela Resolução 62, foi reincluída pela Resolução 2438/2009. Disponível em 

http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp. Acesso em 12 mar. 2012. 
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 Observa-se uma preocupação em adotar tratados multilaterais e firmar grupos de 

trabalho visando à cooperação jurídica entre países, especialmente na área criminal, na seara 

das infrações cibernéticas e na prevenção, detecção e punição de atos de corrupção no 

continente. Com estas posturas advindas de um organismo internacional, os Estados-membros 

se sentem impelidos a agir e adotar disposições de direito interno em seguimento às 

orientações recebidas e acatadas a nível supranacional.  

 No capítulo seguinte se estudará de forma mais detida o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e seus órgãos constitutivos, sendo que no tópico subsequente serão 

elencados, com as limitações que comporta o presente trabalho, os principais acordos 

regionais que precederam o MERCOSUL e a UNASUL na América do Sul. 

   

2.2. Os Modelos de Acordos Regionais Sul-Americanos 

 

 Concomitantemente aos percalços históricos vividos pelos países da América do Sul 

na busca de ruptura com os padrões de dominação e colonização que permearam o passado, 

alguns modelos sub-regionais de acordos começaram a tomar forma. 

 O regionalismo na América do Sul evoca uma noção de unidade geográfica, em 

oposição ao regionalismo asiático, artificialmente construído por processos políticos
42

, tendo 

sido classificado por Rubens Antônio Barbosa em duas fases distintas: a romântica, iniciada 

no final da década de 1950 e finda na metade dos anos 1980, em que muitas tentativas de 

união foram envidadas com cunho mais analítico, como a ALALC e a ALADI, e a fase 

pragmática, com termo inicial em 1985, quando surgiram blocos concretamente mais 

robustos, como o MERCOSUL e o Pacto Andino
43

. 

 Em 1948 foi criada a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), sob os 

auspícios da Organização das Nações Unidas, inspirando uma política de desenvolvimento 

econômico regional. Com ela seguiram-se várias tentativas de integração econômica baseada 

na união aduaneira, na criação de zonas de preferência tarifária e de livre comércio que 

fracassaram nas décadas seguintes em virtude de problemas de concepção e da adoção por 
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seus membros de diferentes estratégias autoritárias e protecionistas
44

. Para Paulo Bonavides, o 

dia 28 de maio de 1958, quando o então Presidente brasileiro Juscelino Kubitschek enviou ao 

Presidente estadunidense Dwight Eisenhower proposta da chamada “Operação Pan-

Americana”, teria inaugurado a fase de esforços políticos pela integração regional, a qual 

perduraria até os dias atuais
45

. 

 A criação da CEPAL veio ao encontro do desiderato desenvolvimentista da América 

Latina, transformando-se em um organismo entusiasta da criação de um mercado latino-

americano. 

 Em 1950 e 1953 propôs-se o Pacto ABC (entre Argentina, Brasil e Chile), que 

naufragou pelas divergências políticas entre os organizadores do acordo. Em 1956, a CEPAL 

novamente propôs a constituição de uma integração regional. 

 Em 18 de fevereiro de 1960, por intermédio do Tratado de Montevidéu, foi criada a 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), que preconizava a redução de 

tarifas alfandegárias e acordos setoriais de complementação industrial. Foi a primeira 

tentativa efetiva de promover a integração na América Latina a partir do ideal cepalino, 

firmado pelos plenipotenciários de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e 

Uruguai. Posteriormente, aderiram ao tratado Venezuela, Bolívia, Colômbia e Equador. O 

Tratado previa a formação inicial de uma zona de livre-comércio no prazo de doze anos, 

sendo que este lapso foi alterado pelo Protocolo de Caracas, de 12 de dezembro de 1970, 

prevendo a eliminação completa das barreiras ao comércio da região a partir de 31 de 

dezembro de 1980.  

 Das negociações da ALALC adveio a criação, em 1963, da Associação Latino-

Americana de Armadores (ALAMAR). Em 1966, firmou-se um Convênio de Transporte por 

Água, o que contribuiu para o estabelecimento de um diálogo entre países no tocante à 

indústria naval.  

 Ainda que tenha representado a primeira experiência efetiva de integração envolvendo 

vários países da América Latina, a ALALC foi repudiada pela Venezuela à época, que 

preferia o isolamento, demonstrando o quanto as relações entre os países da região ainda não 

se encontravam suficientemente maduras rumo a uma proposta de integração. Por fim, a 

ALALC fracassou pelo descompasso entre sua estrutura comercialista e o vultoso tamanho 
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dos projetos almejados, havendo a prevalência de políticas nacionais dos regimes militares em 

flagrante detrimento das decisões do bloco. Ademais, a hegemonia estadunidense afastava a 

possibilidade de concorrência de outros centros de poder no continente americano. 

 Cabe menção, ainda, ao Parlamento Latino-Americano ou “Parlatino”, criado em 10 

de dezembro de 1964, na cidade de Lima, Peru, sendo instituição unicameral permanente 

encarregada de promover um movimento de integração, sendo composta pelos Parlamentos 

Nacionais da América Latina, cujos membros são eleitos mediante sufrágio popular em seus 

respectivos países. O Parlatino foi institucionalizado por Tratado apenas em 16 de novembro 

de 1987, integrado por Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e 

Venezuela
46

. Sua sede permanente encontra-se no Panamá. 

 No Parlatino coexistem 13 Comissões Permanentes que debatem assuntos relativos a 

diversas áreas de trabalho de interesse regional, como agricultura, pesca, meio ambiente, 

turismo, povos indígenas, políticas carcerárias, direitos humanos, dentre outros. Cuida-se de 

uma instância de debate entre membros do Poder Legislativo de vários países visando um 

intercâmbio de experiências, ideias e propostas para aproximar as políticas domésticas entre 

si.   

 Já o Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (INTAL), originado em 

agosto de 1965, foi criado visando promover ações de integração regional no contexto da 

estratégia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo fruto das propostas 

cepalinas de integração regional para a aceleração do desenvolvimento econômico dos países 

da região. Possui função de investigação, educação, assessoria e difusão de informações para 

o êxito de processos de integração regional, assessorando também o BID nesta seara. Há um 

forte componente de colaboração para o comércio interestatal no seio desta organização. 

Desde o ano 2000 o INTAL também faz parte da Secretaria do Comitê de Coordenação 

Técnica da Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), a qual será tratada 

mais adiante
47

. 

 O Pacto Andino, posteriormente denominado Comunidade Andina (CAN), teve seu 

nascedouro em 26 de maio de 1969, por intermédio do Acordo de Cartagena, subscrito por 
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Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Peru, entrando em vigor em 16 de outubro do mesmo 

ano. Houve a adesão da Venezuela em 1973
48

 e retirada do Chile em 1977, por decisão do 

então presidente Augusto Pinochet. Seu objetivo era propiciar maior liberação comercial entre 

os Estados-partes, nos moldes do programa já desenvolvido pela Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC), acrescendo uma proposta de tarifa externa mínima 

comum, a criação de uma Corte Andina de Justiça, de um Parlamento Andino e de um 

Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores. Apenas em janeiro de 1993 

consolidou-se a zona de livre comércio entre os países membros, com exceção do Peru
49

. 

 As tentativas de integração na forma acima proposta resultaram no Acordo de Trujillo, 

buscando ampliar o sistema já posto, criando a Comissão da Comunidade Andina, órgão 

normativo da entidade
50

. A ideia foi tornar o grupo parte do chamado “Sistema Andino de 

Integração” (SAI). 

 No âmbito da CAN existe um Tribunal de Justiça, criado por um Tratado firmado em 

28 de maio de 1979, entrando em vigor em 19 de maio de 1983. Constitui-se de cinco 

magistrados com mandato de seis anos, podendo ser reeleitos apenas uma vez. Cada 

magistrado conta com dois suplentes e as sentenças prolatadas não exigem homologação por 

tribunais internos dos Países-Membros, sendo competente para analisar ações de nulidade e de 

descumprimento, recursos por omissão ou inatividade, questões trabalhistas envolvendo os 

órgãos da CAN e questões interpretativas, ostentando competência ainda como foro arbitral.  

 Por seu turno, a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), foi criada em 

12 de agosto de 1980 pelo Tratado de Montevidéu, buscando estabelecer um Mercado 

Comum Latino-Americano, na esteira da falência da predecessora ALALC. Seus países-

membros são Bolívia, Equador, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Brasil, 

Argentina e México. Cuba formalizou em 1999 o depósito do instrumento de adesão ao 

grupo. A função primordial do grupo é promover e regular o comércio recíproco, com 

desenvolvimento de ações econômicas cooperativas catalisadoras da ampliação dos mercados, 

e para isto houve a divisão dos Estados-membros em três grupos, conforme seus níveis de 
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desenvolvimento econômico
51

.  No entanto, não estipulou prazos nem criou estrutura para 

atingir este objetivo, envidando seus esforços para a criação de áreas de preferências tarifárias 

regionais. 

 Por este fatiamento funcional do grupo, a ALADI não frutificou da forma desejada; no 

entanto, o vislumbre da possibilidade de acordos bilaterais entre países foi um ponto positivo 

de sua agenda.   

 Com os processos de redemocratização da América Latina, em 1988 foi assinada entre 

Brasil e Argentina a Ata de Buenos Aires, visando construir em um lapso de dez anos um 

espaço econômico comum, com eliminação de todos os obstáculos tarifários e não tarifários 

ao comércio, bens e serviços entre ambos os países, o que foi acompanhado pela adesão de 

Paraguai e Uruguai em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção
52

, fazendo surgir o 

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul, o qual constitui um dos mais relevantes referenciais 

de integração regional do continente
53

. Por esta razão, sua apresentação será ultimada em item 

apartado. 

No Brasil, em 1992, durante o governo do presidente Itamar Franco, o chanceler Celso 

Amorim lançou proposta de criação da Área de Livre Comércio da América do Sul (ALCSA), 

visando à efetivação das relações regionais, com articulações nas áreas de transporte, energia 

e comunicações, aproximando ainda Suriname e Guiana neste processo. Tais interconexões 

seriam financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 

 Anos depois, em 1994, os Estados Unidos idealizaram a Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA), visando formar uma organização internacional visando eliminar as 

barreiras alfandegárias entre todos os países americanos, exceto Cuba. Se implantada fosse, 

seria o maior bloco comercial do mundo, com população maior que o dobro do registrado na 

União Europeia, com mais de 820 milhões de habitantes. Na prática, não houve uma 

mobilização para tornar real tal projeto, especialmente em virtude das grandes desconfianças 
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historicamente nutridas pelos países da América Latina em relação aos interesses 

estadunidenses, em geral autocentrados. 

Em 2000, com a reunião dos chefes de Estado da América do Sul, realizada no Rio de 

Janeiro, consolidou-se a integração sul-americana como prioridade nas relações internacionais 

do Brasil, tendo como alvo a integração da infraestrutura. Instituiu-se assim a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), iniciativa dos doze países sul-americanos de 

promover o desenvolvimento regional da infraestrutura de transporte, energia e comunicações 

através da integração física destes países, surgindo efetivamente a partir da reunião de doze 

Chefes de Estado, ocorrida em agosto de 2000, em Brasília, ocasião em que foram aprovadas 

várias ações conjuntas para se impulsionar o processo de integração política, econômica e 

social da América do Sul, incluindo a modernização da infraestrutura regional e ações de 

estímulo à integração, ao intercâmbio de informações governamentais e ao desenvolvimento 

de sub-regiões isoladas
54

. 

 A IIRSA recebe investimentos provenientes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, da Corporación Andina de Fomento (CAF), do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES) e do Fondo Financiero para el Desarollo de la Cuenca del Plata 

(FonPlata).  

 Em 08 de dezembro de 2004, por ocasião da 3ª Reunião de Presidentes da América do 

Sul, foi assinada a Declaração de Cuzco pelos presidentes e representantes dos doze países da 

América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (integrantes do MERCOSUL), 

Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia (componentes da CAN), além do Chile, 

Suriname e Guiana, criando assim a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA ou CSN), 

nome que foi alterado em 2007 para União das Nações Sul-Americanas (UNASUL para o 

Brasil, UNASUR para os países hispânicos). Em 23 de maio de 2008 foi firmado em Brasília 

o Tratado Constitutivo da UNASUL, tornando-o um organismo internacional. Por tratar-se de 

um projeto sul-americano de integração, será abordado com mais vagar a seguir. 

 Registre-se, ainda, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), 

anterior Alternativa Bolivariana para as Américas, constituída na cidade de Havana, capital de 

Cuba, em 14 de dezembro de 2004, como um acordo entre Venezuela e Cuba, visto a 
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colaboração desta ao enviar médicos para o território venezuelano e pela colaboração da 

Venezuela ao abastecer Cuba com seu petróleo. Em 29 de abril de 2006, a Bolívia somou-se 

ao grupo a partir do Tratado de Comércio dos Povos, termo que foi acrescentado ao nome 

oficial do bloco, que resultou na sigla ALBA-TCP. Sua estrutura é orgânica, capitaneada pelo 

Conselho de Presidentes. 

 Atualmente a ALBA-TCP é composta por oito países: Venezuela, Cuba, Bolívia, 

Nicarágua, Dominica, Equador, Antígua e Barbuda e São Vicente e Granadinas, tratando-se 

de uma plataforma de cooperação internacional baseada na ideia da integração social, política 

e econômica entre os países da América Latina e do Caribe. Além da liberalização comercial, 

há uma perspectiva de mútuo auxílio econômico. Os países membros da ALBA-TCP 

discutem inclusive a adoção de uma nova moeda regional, denominada Sucre
55

.  

 Já a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) foi criada 

na Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe durante reunião da II Cúpula da 

América Latina e o Caribe sobre Integração e Desenvolvimento – CALC e a XXI Cúpula do 

Grupo do Rio, realizada na Riviera Maia, México, em fevereiro de 2010. Naquela ocasião, 

houve consenso em constituir um novo mecanismo de concertação política e integração que 

abrigasse os 33 países da América do Sul e América Central, com objetivo de contribuir para 

a ampliação do diálogo político e dos projetos de cooperação na América Latina e Caribe, 

bem assim conformar uma identidade própria regional e de posições latino-americanas e 

caribenhas comuns sobre integração e desenvolvimento
56

.  

 Por fim, tem-se ainda a Aliança do Pacífico, bloco constituído por Chile, Colômbia, 

México e Peru após quatro encontros negociadores realizados entre abril de 2011 e junho de 

2012. Trata-se de mais um espaço de integração regional que procura transcender os acordos 

previstos no âmbito da ALADI
57

. Costa Rica e Panamá participam do grupo como 

observadores, podendo solicitar adesão ao bloco quando assim o desejarem. Seu desiderato é 

abrir novas possibilidades de acordo com os países asiáticos, como a China, a Coreia do Sul, 

Cingapura e Japão, havendo o objetivo declarado de obter transferência de tecnologias entre 

os países, afastando-se qualquer possibilidade de união aduaneira. 
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 De tudo o quanto foi exposto sobre as experiências de integração na América do Sul, 

observa-se uma sequência de tentativas pautadas no fortalecimento econômico dos países 

envolvidos, com pouca ou nenhuma preocupação mais pragmática sobre questões sociais 

comuns dos Estados, cediço de que a América do Sul é marcada por fortes desigualdades e 

violências de toda ordem, o que obviamente está jungido às demandas de direitos humanos. 

 Evidentemente, não se pode olvidar que as tratativas elencadas forneceram uma maior 

experiência para que cada um dos países, muitos deles até hoje com tímido desenvolvimento 

econômico-social, pudessem conduzir os projetos subsequentes de integração. 

 Pela trajetória de vários projetos de integração, nota-se ser um equívoco a elaboração 

de regras excessivamente restritivas no seio de acordos internacionais, especialmente no que 

tange a processos econômico-financeiros entre países reconhecidamente menos favorecidos 

financeiramente, sendo flagrante observar que a vontade política de ocasião para enfrentar 

eventuais conflitos nos blocos foi muitas vezes utilizada para paralisar o processo de 

integração, fato que reiteradamente ocorreu no regionalismo sul-americano.  

 Demais disso, é de clareza solar a dificuldade em garantir o avanço do processo de 

integração quando os Estados-membros abandonam o regime democrático, ainda que por 

curto espaço de tempo, sendo fato corrente na história dos países da América do Sul.  

 A seguir será exposta uma análise mais detida dos blocos Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), sendo o primeiro o projeto 

de integração regional sul-americana de maior referência da região, e a segunda a proposta de 

integração regional mais recente e abrangente da América do Sul.  

 

2.2.1. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

 

 Os antecedentes remotos do MERCOSUL compreendem as experiências anteriores de 

integração na América Latina, no que se pode incluir os estudos da CEPAL e as vivências da 

ALALC e ALADI
58

.  
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 O MERCOSUL foi antecedido pela União Aduaneira Brasil-Argentina, datado de 21 

de novembro de 1941, tendo sido a primeira tentativa efetiva de relação entre países da 

América do Sul suscetível de impulsionar um Mercado Comum. Em 1950, foi firmado o 

Pacto ABC, entre Argentina, Brasil e Chile, e em 1958 a Operação Pan-Americana, entre 

Brasil e Argentina.   

 Precedendo o protocolo de criação do MERCOSUL como hoje conhecido, em 1988 

foi assinado entre Brasil e Argentina um Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento, visando construir em um lapso de dez anos um espaço econômico comum, 

com eliminação de todos os obstáculos tarifários e não tarifários ao comércio, bens e serviços 

entre os subscritores. 

 Em 30 de novembro de 1985, os então presidentes do Brasil, José Sarney, e o da 

Argentina, Raúl Alfonsín, subscreveram a Declaração de Iguaçu, expressando a decisão 

política de iniciar um processo de integração bilateral entre esses países. Para esse efeito, foi 

constituída uma Comissão Mista. Pela Ata de Buenos Aires, de 06 de julho de 1990, os dois 

países decidiram impulsionar a constituição de um mercado comum bilateral para que 

estivesse pronto até 31 de dezembro de 1994, reduzindo pela metade os prazos estabelecidos 

no Tratado de 1988 para liberalização comercial.  

 Neste sentido é que, em julho de 1990, foi criado, em Buenos Aires, o Grupo Mercado 

Comum, de caráter binacional, incumbido de elaborar projetos de consecução de um Mercado 

Comum. Deste esforço sobreveio o Acordo de Complementação Econômica n. 14, firmado 

em 18 de dezembro de 1990 pelos representantes da Argentina e do Brasil junto à ALADI, 

tendo sido o passo primeiro para a conformação do posterior Tratado de Assunção, o qual 

instituiu o MERCOSUL em 23 de março de 1991, ratificado por Argentina, Brasil, Uruguai e 

Paraguai, entrando em vigor em 31 de dezembro de 1994
59

.  

 Desta forma, o Mercado Comum do Sul foi uma tentativa de afastar as tendências 

separatistas das políticas brasileira e argentina, na busca de constituir um bloco econômico 

que possibilitasse uma inserção internacional mais adequada à crescente globalização que se 
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descortinava. A adesão de Paraguai e Uruguai fez fortalecer este ideário de união entre países 

vizinhos e com inúmeras questões políticas, econômicas e sociais em comum. 

 Segundo o Tratado de Assunção, o MERCOSUL tem como meta a eliminação gradual 

de todos os direitos aduaneiros entre os países signatários, a criação de uma tarifa externa e 

política comercial comum, e a harmonização das políticas econômicas.  Observa-se, pois, o 

cunho fortemente econômico do grupo em formação, ainda que o Tratado Constitutivo fizesse 

menção aos direitos sociais. 

 Em 17 de dezembro de 1991 foi firmado o Protocolo de Brasília para a Solução de 

Controvérsias, que instituiu mecanismo ad hoc de solução arbitral dos conflitos comerciais 

entre os países membros do MERCOSUL, lançando os alicerces para um futuro Tribunal 

Arbitral transnacional. Este instrumento foi substituído pelo Protocolo de Olivos, de 2002. 

 Em 17 de dezembro de 1994 foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, através do qual o 

MERCOSUL passou a ter personalidade jurídica de Direito Internacional
60

. 

 Em 1995, foi efetuado acordo de cooperação entre o MERCOSUL e a União Europeia, 

tratando-se de um projeto de efetivação de uma área de livre comércio em um contexto 

transatlântico.  

 No ano seguinte, os presidentes dos quatro países-membros do MERCOSUL 

subscreveram na Argentina uma Declaração Presidencial sobre o Compromisso Democrático 

no MERCOSUL, proclamando a importância da democracia para a cooperação regional. 

 Os membros da CAN (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) tornaram-se associados do 

MERCOSUL, e sua participação resume-se a desenvolver políticas futuras que visem à 

criação de uma zona de livre comércio na região. O Peru aderiu ao grupo em 2003, o Chile e a 

Bolívia se associaram em 1996, a Colômbia e o Equador em 2004 e a Venezuela em 2006. 

 Com a suspensão do Paraguai imposta pelo grupo até abril de 2013 diante do clima de 

instabilidade política causado pelo impeachment de Fernando Lugo em 22 de junho de 2012
61

, 

cuja constitucionalidade foi tida por duvidosa pela comunidade internacional, significando a 

vedação ao Paraguai de participar das reuniões do bloco, os três países integrantes do 

MERCOSUL aprovaram a adesão plena da Venezuela, levantando a insatisfação do país 
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suspenso, que já ameaçou publicamente se retirar do grupo
62

, já que contrário à entrada da 

Venezuela ao grupo. 

 Em virtude da sensação de isolamento do Paraguai diante da inserção da Venezuela no 

MERCOSUL contra sua vontade, fato que também ostenta legalidade questionável, o então 

presidente do Paraguai, Federico Franco, aventou a possibilidade de convocação de referendo 

para decidir se o país deveria ou não permanecer no MERCOSUL, apesar de tal medida ser 

constitucionalmente vedada naquele país
63

. Tal medida causou também um clima de 

constrangimento inclusive entre os outros países do bloco, diante da sensação de prevalência 

de interesses políticos em detrimento da legalidade.  

 

Danilo Astori, vice-presidente do Uruguai e responsável pela área econômica do 

governo, manifestou seu desacordo em aceitar a Venezuela sem a aprovação do 

Congresso paraguaio, algo que classificou como a ferida institucional mais grave 

sofrida pelo Mercosul em sua história. Segundo Astori, “agora, a única via 

institucional válida não é a dos tratados [...] dependemos das decisões dos 

presidentes dos países [...] não se pode, não se deve oprimir a lei com a política”
64

. 

 

 Demais disso, em 2012 foi assinado o Protocolo de Adesão da Bolívia ao 

MERCOSUL, que, uma vez incorporado ao ordenamento jurídico dos Estados-Partes, fará do 

país andino o sexto membro pleno do bloco. 

 O MERCOSUL compõe-se de diversos órgãos: o Conselho do Mercado Comum 

(CMC), que é seu órgão administrativo superior; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão 

executivo das decisões emitidas pelo CMC; a Comissão de Comércio do MERCOSUL 

(CCM), que emite “Diretivas” sobre a política comercial do bloco ao GMC; o Parlamento do 

MERCOSUL (PM), que representa os Parlamentos dos Estados-partes do bloco; o Foro 

Consultivo Econômico-Social (FCES), órgão consultivo e de representação dos setores 

sociais dos Estados-partes; a Secretaria do MERCOSUL (SM); o Tribunal Permanente de 

Revisão do MERCOSUL (TPR); o Tribunal Administrativo-Trabalhista do MERCOSUL 

(TAL) e o Centro MERCOSUL de Promoção do Estado de Direito (CMPED). 
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 Em 2006 teve vigência a Portaria Interministerial assinada entre Brasil e Argentina, 

visando implementar o Acordo assinado em 2002 sobre residência para nacionais dos 

Estados-Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile, simplificando-se a residência temporária 

(até dois anos) entre os nacionais ou naturalizados
65

 dos países do bloco.  

 Não obstante os percalços, a importância do MERCOSUL fica evidenciada na síntese 

de Edgardo Rotman e Euyelit Moreno, que preconizam que  

 

O Mercosul representa o terceiro maior bloco comercial do mundo depois da União 

Europeia e do NAFTA (a ALCA não é levada em consideração porque não está 

completamente ativa e não se encontra ultimada). Seu sucesso inicial trouxe uma 

redução de cerca de 95% das barreiras comerciais entre seus membros. Desde a 

assinatura do Tratado de Assunção em 1991 o comércio inter-regional quase 

triplicou de 5.1 bilhões de dólares para 14.38 bilhões de dólares, enquanto o 

comércio com o restante do mundo aumentou de 67 para 120 bilhões de dólares 

(Merco Press, 15 de junho de 2004). A indústria automobilística foi uma das áreas 

que especialmente cresceu como consequência do Mercosul. Na área de 

investimentos estrangeiros diretos, os Estados membros vivenciaram grande 

desenvolvimento no fim da década de 1990, devido ao processo de privatização em 

telecomunicações e investimento em serviços financeiros
66

.  

 

 

 

 O MERCOSUL é, para o Brasil, o núcleo duro da integração
67

. Os compromissos 

firmados neste bloco são de natureza distinta dos assumidos em outros grupos, como a 

UNASUL, o que de certa forma afasta a ideia de competição entre os diferentes sistemas 

integrativos regionais.   

 No final do ano 2000 foi institucionalizado o chamado MERCOSUL Social
68

, sendo 

uma instância responsável por coordenar políticas e ações conjuntas para intercâmbio de 

experiências em matéria de desenvolvimento social.  A partir de 2005 foi criada a Secretaria 
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Permanente do MERCOSUL Social, com uma agenda de trabalho voltada para a área da 

juventude, idosos, segurança alimentar, economia social e infância e adolescência. Há 

Ministérios do Chile, Equador, Peru e Bolívia associados a esta entidade.  Não se observou 

até o momento, contudo, resultados efetivos perpetrados pelo órgão. 

 Em matéria de direitos humanos, o Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL 

criou em 2009
69

 o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH), organismo 

regional com sede permanente em Buenos Aires, Argentina, cuja função principal é fomentar 

a cooperação técnica e capacitação para as políticas regionais no campo dos direitos humanos. 

Traduz-se na concretização da proposta realizada em 2006 de instituir uma entidade regional 

de proteção a direitos humanos. O Instituto é gerenciado pelo Conselho de Representantes 

Governamentais e pela Secretaria Executiva, sendo dividido em quatro departamentos, quais 

sejam, o Departamento de Assessoramento Técnico, o Departamento de Assistência Técnica, 

o Departamento de Estudos e Investigação e o Departamento de Administração, Comunicação 

e Desenvolvimento Institucional
70

. 

 Os eixos temáticos do IPPDH vinculam-se aos planos governamentais acertados entre 

os Estados-membros. Em primeiras concertações, ficaram estabelecidas as seguintes políticas 

institucionais regionais: 

a) Políticas de prevenção de violência institucional e seguridade cidadã; 

b) Políticas de memória, verdade, justiça e reparação frente a graves violações; 

c) Políticas de igualdade e não discriminação; 

d) Infraestrutura institucional em direitos humanos. 

 Verifica-se que o Instituto promove e visibiliza as iniciativas encetadas pelos Estados-

membros do MERCOSUL e participa de reuniões de grupos e conselhos nacionais trazendo 

aportes provindos de suas investigações sobre questões comuns afetas aos direitos humanos 

na região. Trata-se de uma iniciativa relevante no intuito de buscar o aprofundamento da 

integração regional por meio da educação e estudo sobre temas ligados aos direitos humanos. 

Evidentemente, dado o breve lapso de sua existência, seus resultados ainda carecem de 

análise, não tendo ainda havido resultados efetivos que pudessem sinalizar a força do grupo 

para a garantia de políticas públicas que assegurem efetivamente a implementação de direitos 
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para os cidadãos dos Estados integrantes do MERCOSUL. Ainda no magistério de Edgardo 

Rotman e Euyelit Moreno,  

 

Apesar de o Mercosul ter sido, em certa medida, inspirado no modelo da União 

Europeia, não é uma organização supranacional. Em vez disso, o Mercosul é uma 

organização intergovernamental voltada para a criação de um mercado comum, sem 

descartar uma futura união econômica e monetária, inclusive com uma moeda 

comum. O Mercosul está em um estágio de integração conhecida como união 

aduaneira. Uma união aduaneira é caracterizada por uma tarifa externa comum entre 

os membros da união, bem como pela eliminação de barreiras ao comércio entre os 

Estados membros. O Mercosul conseguiu eliminar a maioria das barreiras ao 

comércio de bens e serviços e alcançou o estabelecimento de uma tarifa 

externa comum, apesar da rivalidade histórica dos membros envolvidos. Tem sido 

questionado, no entanto, se o Mercosul pode exatamente ser chamado de uma "união 

aduaneira", dadas as suas dificuldades em manter sua tarifa externa comum em 

virtude dos problemas econômicos atuais dos países envolvidos
71

. 

 

  

 Com efeito, há questões migratórias e trabalhistas que se imbricam em um círculo de 

questões – e violações - a direitos humanos entre os membros dos países do bloco, e que 

restam pendentes de uma solução mais enérgica pelo grupo, demonstrando o quanto o 

distanciamento do aspecto social da integração compromete seu êxito. Exemplo prático é a 

subcontratação no Brasil de mão-de-obra clandestina e por vezes escrava de trabalhadores 

oriundos de países com maior nível de pobreza e que são associados ao bloco, como a 

Bolívia, vivendo em situação degradante e percebendo salário ínfimo. Reportam-se casos de 

bolivianos encontrados em situação de cárcere privado em lavanderias e confecções 

localizadas nos diversos bairros da cidade de São Paulo
72

. São situações que revelam o alto 

grau de assimetrias existentes entre os diversos países do bloco, o que se reverte 

negativamente no êxito da própria proposta de integração almejada. 
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 A inserção de jovens ao mercado de trabalho, a regulação efetiva da livre circulação de 

trabalhadores, a prevenção de comportamentos xenófobos nos espaços trabalhistas e fora 

deles em decorrência da competitividade que assola o mercado são desafios que não estão 

dissociados da cooperação transnacional inerente ao MERCOSUL. A respeito do tema: 

 

O Mercosul nasceu com o vício de vir de cima para baixo, sem maior participação 

dos atores sociais, do meio acadêmico e cidadãos em geral. Ademais, é 

imprescindível a conscientização, no seio das nações que compõem o bloco 

regional, de sua latino-americanidade, a exemplo dos membros da Comunidade 

Europeia, que tem muito presente sua condição de europeus
73

.  

 

 O caminho do MERCOSUL busca traçar a conformação constante de uma União 

Aduaneira e um Mercado Comum. Todavia, a decepção generalizada com o futuro do bloco é 

fator que para alguns se tornou motivo de descrença em novas formas de integração regional 

no continente americano
74

. Rodrigo Botero Montoya, ex-Ministro da Fazenda da Colômbia,  

já advertiu que “[...] no Mercosul, o presidencialismo discricionário prevalece sobre o 

ordenamento institucional”
75

. 

 Sendo Brasil e Argentina os países de maior relevo econômico no âmbito do 

MERCOSUL, a crise política argentina que insiste em perdurar e a crise econômica brasileira 

que avança a níveis preocupantes repercutem negativamente para o progresso e para a 

estabilidade do bloco, que alterna períodos de movimento com outros de estagnação.  

 

2.2.2.  A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

 

 Uma vez em funcionamento o MERCOSUL, e visto que o enfoque econômico sempre 

prevaleceu como norte administrativo dos projetos de integração em vigor, os Chefes de 

Estado sul-americanos passaram a tentar promover uma integração que abarcasse outras áreas 

que não somente a econômica, como a cultural, social e política. Assim, em 08 de dezembro 
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de 2004, por ocasião da 3ª Reunião de Presidentes da América do Sul, foi assinada a 

Declaração de Cuzco pelos presidentes e representantes dos doze países da América do Sul: 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (integrantes do MERCOSUL), Venezuela, Colômbia, 

Peru, Equador e Bolívia (componentes da CAN), além do Chile, Suriname e Guiana, criando 

assim a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA ou CSN).  

 Em 2007, durante a 1ª Reunião Energética da América do Sul, ocorrida na Ilha 

Margarita, na Venezuela, a denominação foi modificada para União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL para o Brasil, UNASUR para os países hispânicos). No ano seguinte, 

em 23 de maio, foi firmado em Brasília o Tratado Constitutivo da UNASUL, tornando-o um 

organismo internacional.  

 Dos doze países da região, até o presente dez deles já depositaram seus instrumentos 

de ratificação (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela), completando o número mínimo de ratificações necessárias para a entrada em 

vigor do Tratado, que se deu no dia 11 de março de 2011
76

.  

 A UNASUL apresenta como objetivos o fortalecimento da soberania popular, da 

democracia e da independência dos Estados-partes, inaugurando um processo de promoção do 

crescimento harmonioso da América do Sul na busca de melhor lidar com os desafios do  

cenário internacional globalizado. Dialoga com o reconhecimento de uma identidade natural 

sul-americana, com a cooperação para a efetivação de direitos e o devido reconhecimento das 

diversidades culturais, o que revela um alargamento humanístico dos objetivos em relação às 

propostas anteriores de integração.  

 Observa-se em tese a tentativa de ampliação das possibilidades de potencialização dos 

projetos nacionais de desenvolvimento, o que representa um rompimento com o paradigma 

histórico de buscar o desenvolvimento dando as costas para a própria região
77

.   

 Vê-se que a inclusão social e a participação cidadã figuram como meta geral desta 

nova organização dotada de personalidade jurídica internacional, o que foi reiterado no artigo 

18 de seu Tratado Constitutivo, que dispõe “[...] a participação plena da cidadania no processo 
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de integração e união sul-americanas, por meio do diálogo e da interação ampla, democrática, 

transparente, pluralista, diversa e independente com os diversos atores sociais [...]”78. 

 Contudo, não escapa da UNASUL o sonho de instituir um mercado comum, 

eliminando-se paulatinamente barreiras tarifárias entre os membros do bloco, e a adoção de 

uma moeda comum, havendo manifestações favoráveis sobre sua criação desde 2007, 

chegando até mesmo o presidente Boliviano Evo Morales a propor seu nome: Pacha, que 

significa “terra” no idioma quíchua
79

. 

 Movimentos de integração de transportes, energética e diplomática também já foram 

ultimados no âmbito da UNASUL, como faz exemplo a conexão transoceânica rodoviária 

Atlântico-Pacífico e ferroviária na região do Rio da Prata. 

 A UNASUL possui uma Presidência Pro Tempore, alternada anualmente, conforme a 

ordem alfabética dos países membros. O Chile (2008-2009), o Equador (2009-2010), a 

Guiana (2010-2011) e o Paraguai (2011-2012) já ocuparam a presidência do bloco. 

 Organicamente, dispõe o órgão de uma Secretaria Geral sediada em Quito, Equador, 

um Banco do Sul, com sedes em Caracas, Venezuela, e em Buenos Aires, Argentina, e conta 

hoje com oito conselhos ministeriais: a) Energia; b) Saúde; c) Defesa; d) Infraestrutura e 

Planejamento; e) Desenvolvimento Social; f) Problema Mundial das Drogas; g) Educação, 

Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação; h) Economia e Finanças. A UNASUL conta ainda 

com dois Grupos de Trabalho: a) Integração Financeira e b) Solução de Controvérsias em 

Matéria de Investimentos, em cujo âmbito estuda-se a possibilidade de criar mecanismos de 

arbitragem, assessorias jurídicas e um código de conduta para membros de tribunais 

arbitrais
80

.   

 Os avanços nos diversos Conselhos criados despertaram algum otimismo para o 

projeto de integração. Na área energética, há um Plano de Ação e um esboço de Tratado de 

Integração Energética em andamento desde agosto de 2009, salientando-se que a única 

experiência similar no mundo é a Carta de Energia da União Europeia, que levou mais de dez 

anos para ser ultimada.  
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 Na área de saúde, o Conselho respectivo não somente realizou reuniões emergenciais 

para coordenar ações conjuntas contra a gripe H1N1 como estruturou grupos técnicos para 

executar projetos prioritários em áreas como acesso universal a medicamentos, gestão de 

recursos humanos em saúde, desenvolvimento de sistemas de saúde universais, dentre outros. 

 Já o Conselho de Defesa Sul-Americano elaborou agenda para buscar iniciativas de 

planejamento combinado de assistência em casos de desastres naturais, intercambio entre 

academias militares, formação de recursos humanos, diagnóstico da indústria de defesa dos 

países da UNASUL, havendo ainda um projeto de criação de um Parlamento Sul-Americano 

em Cochabamba, na Bolívia. 

 As medidas ora apresentadas traduzem informações que se jungem diretamente à 

tentativa de promoção de direitos humanos de forma integrada na região, sendo uma forma de 

capitanear um novo enfoque no tratamento e aplicação destes direitos na América do Sul. Os 

avanços em uma área têm repercussões diretas nas demais, o que bem traduz a 

multidisciplinariedade ínsita aos mecanismos de integração regional. 

 Além da pretensão de ser mais que uma união intergovernamental integrando as duas 

uniões aduaneiras existentes na região, quais sejam, MERCOSUL e CAN, cumpre mencionar 

o acordo firmado em 24 de novembro de 2006 pelos países da UNASUL, com exceção da 

Guiana, abolindo o visto de passaporte para viagens de turismo entre os países do bloco, 

sendo um importante passo para a liberdade de trânsito entre os cidadãos sul-americanos.  

 O Tratado Constitutivo do bloco estabelece, em seu art. 12, que toda e qualquer 

normativa será adotada pelo princípio do consenso, isto é, ainda que os Estados-membros 

aprovem os documentos normativos da UNASUL de modo consensual, sua vigência fica a 

depender das aprovações internas dos Estados. Conclui-se, portanto, que mesmo que haja 

consenso, os Estados podem se eximir, total ou parcialmente, de aplicar políticas definidas 

pela organização. Este enfoque na soberania interna dos Estados membros expõe uma 

fragilidade do sistema, tocando em um dos elementos mais sensíveis das sociedades, que é a 

criação de uma limitação na soberania dos Estados Nacionais, o que pode comprometer o 

êxito de uma proposta de ação supranacional. 

 O órgão também permite congregar vizinhos da América Central e do Caribe que 

venham a manifestar interesse em aderir ao grupo. A adesão será decidida por consenso entre 
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os Presidentes dos Estados integrantes da UNASUL, sendo requisito de admissibilidade que 

que o país pretendente seja associado ao bloco por no mínimo quatro anos.  

 Os Presidentes dos Estados-membros se reúnem anualmente desde 2005. Os Ministros 

das Relações Exteriores de cada país devem se reunir uma vez a cada semestre, ocasião em 

que também estarão presentes representantes de outros grupos de cunho integrativo, tais como 

do MERCOSUL, CAN, ALADI, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 

 Em termos concretos, a UNASUL já apresentou atuação na busca de solução pacífica 

de controvérsias ocorridas na Bolívia e Equador, desempenhando papel mediador na solução 

da crise separatista do Pando, na Bolívia, em 2008. Nas palavras de Antônio José Ferreira 

Simões: 

 

A UNASUL não só mediou negociações entre o Governo e a oposição na Bolívia, 

mas também enviou observadores eleitorais em diversas ocasiões e criou uma 

Comissão que investigou o chamado massacre do Pando. Assim, deu contribuição 

importante para garantir a estabilidade das instituições democráticas, bem como para 

a proteção e a promoção dos direitos humanos
81

.  

 

 Em resposta à crise institucional ocorrida no Equador, em setembro de 2010, os 

Chefes de Estado da UNASUL decidiram incorporar um Protocolo Adicional ao Tratado 

Constitutivo, no qual foram estabelecidas medidas concretas a serem adotadas pelos Estados-

membros do órgão em situações de ruptura da ordem constitucional. O Protocolo foi adotado 

na Cúpula de Georgetown, na Guiana, em novembro de 2010
82

. 

 Apesar de toda a estrutura já criada, a UNASUL não possui um órgão judiciário com 

força cogente para fazer valer as normas de integração, o que pode ser considerado a longo 

prazo um fator de enfraquecimento da própria organização; no entanto, dentro do escopo 

deste trabalho, sustenta-se que a integração por intermédio dos direitos humanos se perfaz não 

pela instituição de tribunais fragmentados em diversas instituições, mas sim pela atuação 

firme dos tribunais existentes em harmonia com os precedentes da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos como instância máxima continental em matéria de tutela jurisdicional dos 

Direitos Humanos. 
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 Trata-se de mais uma tentativa de integração regional sul-americana visando o 

crescimento da região e a transformação do subcontinente em uma potência mundial. Novos 

conflitos na ordem econômica vêm colocando à prova a sobrevivência do Euro como moeda 

comum na União Europeia; todavia, apesar dos questionamentos sobre se a unificação 

econômica teria sido a melhor solução para a União Europeia, diante das discrepâncias entre 

países com administrações diferenciadas, o ideário de unificação cultural e política que se 

firmou com a criação do bloco é majoritariamente visto como um passo fundamental para 

uma organização social harmônica, e a reprodução desta união entre países, gerando 

facilidades nas relações sociais, é a utopia sul-americana que com a UNASUL pretende se 

consolidar.  

 No entanto, sendo a mais recente tentativa de organização regional, persistem várias 

resistências a serem vencidas no seio dos próprios governos que a compõem. Como vaticina 

José Soares Filho,  

 

No tocante à viabilidade e perspectivas de consolidação da Unasul, o respectivo 

acordo – impulsionado, basicamente, pela diplomacia brasileira na reunião de 

Cúpula Sul-Americana de Cuzco -, embora saudado por alguns como um grande 

avanço, encontra resistência e é alvo de descrédito por parte de outros. Críticos 

consideram-no uma utopia política. Além disso, o Chile manifesta uma postura de 

que, se não é contra, aponta para dificuldades consideradas insuperáveis, como as 

baixas tarifas que já pratica
83

. 

 

 Não obstante a tentativa de formação de um bloco de grande vulto na América do Sul, 

as relações entre os membros da UNASUL não são totalmente pacíficas. Em virtude da crise 

democrática no Paraguai, relativamente ao impeachment do presidente eleito Fernando Lugo, 

o país foi suspenso do bloco desde 14 de agosto de 2012, e o então chefe de Estado paraguaio, 

Federico Franco, chegou a dizer publicamente que “seria uma promoção ser expulso da 

UNASUL”
84

.  

 Não obstante o Paraguai também ter sido suspenso do MERCOSUL pelo mesmo 

fundamento, a reação do então presidente a esta reprimenda não seguiu o mesmo teor de 

escárnio, tendo este inclusive aduzido a importância da parceria com o Brasil – principal 

parceiro comercial do Paraguai, vale dizer -, evidenciando a tendência de valorizar o que pode 

                                                           
83

 FILHO, op. cit., p. 32. 
84

 Cf. Paraguaio cogita referendo sobre seguir no Mercosul. Folha de São Paulo, Mundo, 15 agosto 2012. 

Disponível em: http://acervo.folha.com.br/fsp/2012/08/15/2/. Acesso em 15 ago. 2012. 



49 

 

trazer dividendos econômicos, como o MERCOSUL, e diminuir a importância de um bloco 

que se assumiu desde o princípio preocupado com um modelo de integração multisetorial, 

como a UNASUL. 

 Por fim, e como nota comum a todos os modelos de integração verificados na América 

do sul, observa-se uma carência de participação social deste movimento em todas as 

dimensões a que se propõe a UNASUL, efetivando uma nova visão de cidadania e de 

sociedade. 

 

2.3. Obstáculos e riscos à unidade sul-americana  

 

 A ideia de regionalidade, que informa a capacidade de os governos se articularem 

entre si, é progressiva. Como visto alhures, inúmeros foram os esforços de organização 

política de instrumentos de fomento à união das nações latino-americanas, todas exprimindo 

um ideário ainda não consolidado na região.  

 Neste cenário múltiplo de institucionalidades fragmentadas, fruto de relações sociais 

regionais não consolidadas historicamente, e o lastro generalizado de dependência econômica 

com países mais desenvolvidos, ademais de democracias em construção, conduziu a América 

do Sul a uma inevitável instabilidade social, inclusive no que tange aos seus regionalismos, 

comprometendo a evolução de um pensamento unificatório. 

 Evidentemente, os regionalismos não podem ser tidos somente como movimentos 

negativos e excludentes, posto que também revelam construções diplomáticas com diferentes 

níveis de ambição
85

, permitindo antever um reconhecimento de que a união de forças estatais 

pode sugerir um desenvolvimento mais profícuo a nível regional.   

 Da movimentação entre os países sul-americanos constata-se uma clivagem que 

evidencia inúmeros pontos de conflito político que obstaculizam uma união efetivamente real 

entre os países da região. A UNASUL aparenta ser, até o presente, a tentativa mais próxima 

de formação de um bloco continental, em que pese sua formação distanciada da iniciativa 

popular dos países do subcontinente, na esteira dos demais blocos formados na região. 

 A natureza dos modelos de integração é delineada por Andrés Malamud, verbis:  
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Os modelos regionais podem apresentar natureza supranacional ou 

intergovernamental. O primeiro concebe a integração regional como processo que 

após iniciado desenvolve dinâmica própria – efeito Spill over -, seus atores 

supranacionais se tornam impulsores do mecanismo de retroalimentação do sistema. 

A governança supranacional destaca a predominância de quatro tipos de atores 

centrais: Estados nacionais, empresários transnacionais, Comissão Europeia e 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. A concentração do poder 

apresenta-se na forma funcional e interdependente. O segundo configura a 

integração regional como resultado de decisões soberanas de um grupo de Estados 

próximos, os quais promovem a cooperação internacional com a finalidade de 

satisfazer às demandas de seus atores domésticos relevantes, tendo como resultado o 

fortalecimento do poder estatal e a interdependência econômica como condição 

necessária da integração. À medida que a liberação comercial aumenta a mobilidade 

do comércio exterior – especialmente em âmbito intra-industrial – as demandas para 

uma maior integração evoluem. O poder concentra-se nos seus chefes de Governo e 

de Estado
86

.  

 

 Em geral, as formas propostas de integração latino-americana buscaram o 

prevalecimento de um forte viés político-econômico que parece ignorar que o êxito de uma 

proposta integracionista exige uma análise holística dos seus componentes conceituais. 

Afinal, não há política ou economia sem o elemento humano e tudo o que o concerne, como a 

cultura, a educação, a identidade, a noção de direitos isonomicamente considerados, todos 

ínsitos à noção de direitos humanos universal e indivisivelmente pertencentes a todos os 

indivíduos. 

 Na experiência europeia de integração houve um período em que a proteção de direitos 

humanos foi considerada estranha aos objetivos econômicos dos Estados, por fim findou por 

combinar as estruturas supranacionais e intergovernamentais para fortalecer os laços 

comunitários. Na América do Sul, por seu turno, a história dos movimentos de integração foi 

tradicionalmente construída a partir dos poderes constituídos, sempre com objetivos 

econômicos e desenvolvimentistas, em geral dissociados da ideia de proteção aos direitos 

humanos, havendo posicionamentos no sentido de que a existência do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos seria bastante como mecanismo de proteção de tais direitos. 

 De toda sorte, não é possível dissociar a integração econômica da proteção aos direitos 

fundamentais do homem. Afinal, na esteira dos ensinamentos de André de Carvalho Ramos, 

os direitos econômicos são parte indissociável das liberdades econômicas, as quais abrangem, 
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dentre outros, os direitos de liberdade, de livre circulação, de igualdade, de livre exercício da 

profissão. O mesmo autor aduz que  

   

[...] a construção de um mercado comum como existente na Europa de hoje ou como 

aquele objetivado pelo MERCOSUL envolve, necessariamente, apreciação de 

direitos humanos. Em apertada síntese, a construção de um mercado comum em um 

processo de integração econômica regional exige que haja, entre dois ou mais 

Estados a liberdade de circulação de bens e serviços, de capitais e de 

estabelecimento, também conhecidas como as “quatro liberdades” [...]
87

.   

 

 Na aparência certeira da análise supra, a realidade teima em demonstrar que também a 

implantação de um projeto de integração na América Latina segue rumo a um árduo caminho, 

na medida em que toda a construção político-institucional datada da década de 1940 até o 

presente se sobrepuja a novas instituições que sobrevêm e não se firmam completamente, 

visto que as liberdades econômicas se confundem por vezes com os direitos fundamentais 

reconhecidos nacional e internacionalmente.  

 Sob outro prisma, Paulo Bonavides elenca três obstáculos à unidade latino-americana: 

a) o desconhecimento mútuo entre os povos continentais; b) a dificuldade de gerar nas nações 

latino-americanas uma chama patriótica supranacional sem que suscitada por um fator 

extremo, como uma guerra armada; e c) as soberanias nacionalistas de viés arrogante que se 

propagam no subcontinente
88

. 

 A ausência de meios de intercâmbio social entre os países latino-americanos 

caracteriza o subdesenvolvimento que historicamente marcou a região. Há notórios 

desconhecimento e desinteresse pelos temas dos países vizinhos, o que poderia ser superado 

pela adoção de políticas públicas que visem modificar a visão de não reconhecimento de 

similaridades entre os diversos atores da integração latino-americana. Ainda para Bonavides, 

os meios de comunicação social e o diálogo acadêmico podem contribuir para esta mudança 

de mentalidade e aproximação social
89

.  

 Quanto ao sentimento patriótico supranacional, tratando-se de preceito ético, deve 

provir naturalmente dos valores comuns do grupo social, o que geralmente tem lugar apenas 

em situações-limite, como guerras e agressões armadas, sugerindo Bonavides uma solução 
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pelo federalismo pluralista, em que o sentimento de pertença em nível transnacional se dá pela 

certeza íntima de sua utilidade e pertinência para o futuro da América Latina
90

. Para José 

Soares Filho,  

 

A constituição da comunidade regional de países – de que ora se trata – implicam 

(sic) relações supranacionais no plano da economia, o que reclama a ampliação dos 

direitos sociais a esse nível, como condição para se estabelecer um razoável 

equilíbrio entre os interesses do capital e os do trabalho e, desse modo, alcançar um 

progresso harmônico. É um imperativo da integração regional, favorecido pela 

similitude de condições socioculturais dos povos situados no espaço territorial da 

Comunidade
91

. 

 

 A aproximação real dos povos das diversas nações, com troca efetiva de experiências e 

realidades é fator essencial para a descoberta e redução das assimetrias existentes entre os 

países do subcontinente.  Na reflexão de Fernando Basto Ferraz,  

 

Até que ponto contribuímos para a perpetuação desta barreira linguística que nos 

distanciam dos nossos irmãos sul-americanos? Quantas obras de autores da América 

Latina são adotadas pelas universidades brasileiras? Afinal, nos cursos de pós-

graduação e de mestrado em Direito Constitucional, por exemplo, além dos juristas 

renomados nacionais, estudam-se, com regularidade, as obras de autores europeus. 

O que, de fato, se estuda no Brasil sobre a sobre a história, a realidade, os 

problemas, as aspirações, as assimetrias políticas, sociais e econômicas da América 

Latina, incluindo nas fontes de pesquisa autores do nosso continente? Como se 

pretende falar em integração se desconhecemos o seu significado e alcance?
92

 

  

 Com efeito, a integração pressupõe a vontade política efetiva em transpor também as 

barreiras linguísticas, culturais e territoriais que obstaculizam a integração populacional na 

América. Os Estados devem fomentar esta aproximação, que não pode mais se restringir ao 

campo político e econômico, em que pese sua relevância no cenário de poder global. Exemplo 

de tentativa de aproximação social encontra-se na criação, em 2010, da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), sediada em Foz do Iguaçu, Paraná, cidade 

estrategicamente escolhida pela sua posição na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e 

Paraguai, com ensino bilíngue obrigatório, em uma inédita articulação acadêmica com perfil 

transnacional de circulação de ciência e pesquisa.  
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 Da mesma forma, em sede estatal, as soberanias nacionalistas que grassam em âmbito 

regional devem ser superadas por uma visão comunitária, visto que a permanência dos 

conceitos estanques e fragmentados de soberania do passado comprometem o futuro das 

nações individualmente consideradas, hoje indissociadas de um paradigma globalizante. 

A globalização acelerada da economia desafiou na prática a soberania estatal diante de 

sua impotência ao determinar por si só os fatores econômicos e sociais nacionais
93

. Demais 

disso, saliente-se que a forma soberana dos estados nacionais nem sempre existiu.  Se a 

soberania não é uma categoria absoluta, mas sim histórica, na lição de Georg Jellinek94, disso 

decorre que Estados em priscas eras não tiveram realmente o caráter de soberanos que hoje se 

lhe atribuímos. 

De fato, ainda existem realidades locais que podem obstaculizar o processo de 

integração. A crise econômica vivida há décadas pela Argentina é um elemento que ameaça o 

atendimento aos compromissos institucionais exigidos pela UNASUL e mesmo pelo já 

consolidado MERCOSUL. A expropriação da participação da companhia petroleira espanhola 

YPF na petrolífera Repsol causou desconforto internacional e reações negativas provindas da 

comunidade internacional
95

.  

 Por seu turno, a Bolívia nacionalizou em maio de 2012 a empresa espanhola 

Transporte de Eletricidade (TDE), responsável por 85% da energia do país, sob o argumento 

de que os investimentos da empresa eram insuficientes. O mesmo ocorreu em um dos campos 

de gás explorados pela brasileira Petrobrás, em 2006, gerando uma tensão entre Brasil e 

Bolívia que só foi superada anos depois, obrigando a que o Brasil renegociasse contratos na 

forma exigida pelo presidente boliviano Evo Morales
96

. Medidas de nacionalização de 

empresas estrangeiras causam rusgas nas relações entre países e podem prejudicar a harmonia 

da qual uma integração não pode prescindir. 

 A situação da Venezuela, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, é motivo 

de grande preocupação regional. A escassez crônica de produtos de consumo básicos como 

leite, carne e até papel higiênico vem afetando os cidadãos venezuelanos, que enfrentam horas 
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de fila para compra de alimentos em virtude de uma política de controle de preços em meio a 

uma das taxas inflacionárias mais altas do mundo, que alcançou em 2011 o patamar de  

27,6%
97

. Questiona-se o acerto da medida, já que ela estimula o chamado mercado 

clandestino e compromete a vida quotidiana de cidadãos. A nacionalização das empresas que 

não mantiverem seus produtos no mercado seguindo o controle de preços do governo é 

ameaça constante, e produtos tradicionais de exportação venezuelana podem deixar de sê-lo 

por absoluta falta de recursos para investimentos em novas plantações ou insumos.  

 A situação institucional do Paraguai quando do afastamento do presidente eleito 

Fernando Lugo por processo de impeachment efetuado com singular rapidez pelo Congresso 

Nacional paraguaio – ultimado em pouco mais de 30 horas -, as tensões e violências 

decorrentes do acelerado processo eleitoral venezuelano após a morte do presidente Hugo 

Chávez demonstram o quanto a democracia e seus processos ainda estão fragilizados na 

região, o que afeta sobremaneira o êxito de um compromisso integrativo entre as nações sul-

americanas.  

 Em outro espectro, também se pode elencar as violações à liberdade de expressão em 

todos os países sul-americanos ao longo de sua história
98

. Se a cidadania, a soberania do povo 

e a liberdade de expressão, gênero da qual são espécies a liberdade de imprensa e o direito à 

informação, são inseparáveis, não é possível cogitar de um processo de integração regional 

sem uma uniformidade no trato de um direito humano de tamanha importância para o regime 

democrático.  

 A respeito do tema, pontue-se que, em 2009, no Protocolo Adicional ao Tratado 

Constitutivo da UNASUL sobre o Compromisso com a Democracia, reiterou-se a importância 

dada à proteção da ordem democrática, do Estado de direito, dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, dentre as quais estão as liberdades de expressão e de opinião, sendo 

requisitos indispensáveis para o êxito do propósito de integração regional.  

 Nas palavras de Paulo Guedes, a concentração de poder político, a estatização da 

economia e o controle da mídia são sintomas clássicos de um exacerbado socialismo 
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nacionalista, e tal postura político-social é a doença latina do século XXI
99

, diante dos riscos 

que vem representando para uma plena democracia participativa e para o êxito de uma 

proposta de integração real. 

 Em um mundo globalizado, em que a grande maioria dos Estados individualmente 

considerados não consegue se impor em um cenário econômico competitivo, a integração 

política, econômica, cultural e jurídica é uma tentativa de imprimir maior celeridade aos 

desafios que o direito ao desenvolvimento impinge.  Tal direito, tema de Declaração aprovada 

por Resolução da Assembleia Geral da ONU e também mencionado na Declaração e 

Programa de Ação de Viena de 1993, é entendido como direito humano inalienável, na 

medida em que cada pessoa não somente tem o direito de usufruir como também o dever de  

contribuir para tornar concreto o desenvolvimento, que se traduz na prática com os direitos 

econômicos, sociais e culturais, notadamente os de cunho social, como a saúde, a educação 

etc.  

 O desenvolvimento estatal na atualidade está jungido obrigatoriamente ao 

reconhecimento das chamadas “demandas transnacionais”, as quais, segundo Marcos Leite 

Garcia, relacionam-se com a efetividade dos direitos transfronteiriços, cuidando-se dos 

denominados “novos direitos”, que demandam um tratamento diverso do preconizado pela 

legislação interna e internacional prevista na atualidade
100

. Exemplificativamente, as 

demandas relativas à bacia do Amazonas, do aquífero Guarani, da migração de crianças e 

adolescentes entre Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, a ponto de tais países solicitarem à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma opinião consultiva sobre o tema, 

demonstram que novas e relevantes relações sociais são forjadas e possuem urgência diante de 

sua ocorrência e da necessidade de definições que não podem ser polarizadas, e sim 

construídas em um ambiente plural. 

 Ocorre, no entanto, que a busca de uma unificação dos países latino-americanos ainda 

não obteve o esperado êxito. As realidades dos países da América Central diferem 

significativamente das dos países sul-americanos, e a integração pressupõe a reavaliação de 

fatores que estimulem as relações de inclusão e de identidade cultural entre os diversos povos. 
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 Pode-se afirmar que as realidades dos três subcontinentes americanos são heterogêneas 

a tal ponto que uma integração continental total só se afigura possível se realizada em fases, 

respeitando-se as diferenças regionais e agregando-se novos atores de forma crescente, sem 

açodamentos, tal como a União Europeia vem agindo ao longo de sua existência
101

. 

 A criação de organismo como a CELAC, que, como visto anteriormente, abarca todos 

os países da América Latina, constitui-se em passo relevante para uma integração continental; 

não obstante, o exemplo da Organização dos Estados Americanos (OEA), que representa os 

interesses de todos os países da América e é uma das organizações internacionais mais 

longevas do continente, permite concluir pela dificuldade de obtenção de consensos em temas 

de essencial importância para as populações do continente, sendo os direitos humanos um 

exemplo vivo deste obstáculo, na medida em que, como se verá, remanescem dez países que 

não aderiram à Convenção Americana sobre Direitos Humanos até o presente
102

, havendo 

quatorze Estados que ainda não se submeteram à jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos
103

. 

 No magistério de Antônio José Ferreira Simões, ao falar de uma pretensa rivalidade 

conceitual entre América do Sul e América Latina,  

 

Quando a política externa brasileira busca consolidar uma América do Sul integrada, 

não está em absoluto abandonando o objetivo de uma América Latina unida. Está 

simplesmente aproveitando oportunidades concretas de integração que se 

apresentam em função de condições geográficas. Nossa opção pela América do Sul 

nunca excluiu outras dimensões igualmente cruciais de nossa inserção 

internacional
104. 
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 Neste estudo perfilha-se o entendimento de que a realidade do continente americano 

recomenda que qualquer passo rumo a uma proposta de integração deve ser desenvolvido em 

blocos geograficamente próximos, não sendo possível falar-se na formação de um bloco 

latino-americano sem a sedimentação de uma identidade sul-americana unida pelo 

reconhecimento de características comuns aos povos da região, sendo que este 

reconhecimento e identidade comuns deverão partir da apropriação de uma mentalidade de 

isonomia de direitos, a partir do que muitas assimetrias hoje existentes poderão ser mitigadas 

ou, quiçá, abolidas.  

 

3. SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS, INTEGRAÇÃO 

REGIONAL E DIREITOS HUMANOS NA PRÁXIS 

 

 A fim de melhor compreender a relevância dos Direitos Humanos na ordem social e 

política, imperativo é descobrir o que conduz o Direito a eleger o que será objeto de tutela do 

Estado. Nesta indagação, não se pode afastar o contributo filosófico inerente à evolução do 

pensamento humano a respeito do que significa ser pessoa e os valores que lhe pertinem. 

 Neste debate entre Filosofia e Direito, observa-se a interferência de linhas 

argumentativas heterogêneas, razão pela qual Ingo Wolfgang Sarlet entende haver não uma, 

mas distintas dimensões da dignidade da pessoa humana
105

. 

 No ensinamento de Antônio Augusto Cançado Trindade, os direitos humanos são 

inerentes a toda pessoa humana, sendo anteriores e superiores a qualquer forma de 

organização política ou social, e sua salvaguarda não se esgota na ação doméstica estatal. 

Quando as vias nacionais se mostram incapazes de garantir a proteção de direitos são 

acionados os instrumentos internacionais de proteção
106

. 

 A Proclamação de Teerã, adotada na I Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 

13 de maio de 1968, foi emblemática ao dispor em seu parágrafo 13 que direitos humanos e 
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liberdades fundamentais são indivisíveis, e, portanto, é impossível a realização plena dos 

direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

 Não obstante serem direitos humanos e direitos fundamentais faces da mesma moeda, 

possuindo semelhantes estruturas teleológicas, estudar os Direitos Humanos perpassa 

obrigatoriamente pela menção à questão terminológica que por vezes dificulta uma melhor 

análise do tema.  

 São diversas as expressões utilizadas para traduzir a ideia de “direitos humanos”, 

como “direitos fundamentais”, “liberdades públicas”, “direitos da pessoa humana”, “direitos 

do homem”, “direitos fundamentais da pessoa humana”, “direitos individuais”
107

. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988 é pródiga no uso alternado de expressões, utilizando 

os termos “direitos humanos”
108

, “direitos e garantias fundamentais”
109

, “direitos e liberdades 

fundamentais”
110

, “direitos e liberdades constitucionais”
111

, “direitos da pessoa humana”
112

, 

“direitos e garantias individuais”
113

. 

 Em nível internacional, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 

abril de 1948 utiliza os termos “direitos essenciais do homem” e “direitos do homem”; a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em “direitos fundamentais do homem” e em 

“direitos e liberdades fundamentais do homem”; a Carta da Organização das Nações Unidas 

traz as expressões “direitos humanos” e “liberdades fundamentais”.  

 O conceito de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais vem sendo didaticamente 

diferenciado da seguinte forma: Direitos Humanos são os positivados nas declarações 

internacionais, e Direitos Fundamentais são os internalizados no ordenamento jurídico de um 

Estado. Em termos de conteúdo, ambos cuidam dos mesmos direitos, só diferindo a 

abrangência espacial do ordenamento em que se encontram. Esta dubiedade conceitual 

acarreta prejuízos na precisão do tema, tanto que atualmente há autores que utilizam a 

terminologia “direitos humanos fundamentais”
114

 ou “direitos fundamentais do homem”
115

, 

reforçando a sinonímia terminológica entre ambos e a necessária aproximação entre o Direito 
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Internacional e o Direito Interno. Por seu turno, Fréderic Sudre tem por equivalentes os 

termos “direitos fundamentais” e “direitos humanos”
116

.  

 Sustentando-se a ideia de que os direitos humanos e os direitos fundamentais são de 

todos, indistintamente, e que não há diferenças de cunho normativo, este estudo adota a 

possibilidade de uso sinônimo das duas expressões no que tange à abordagem de fundo de tais 

direitos. 

 Historicamente, o tema é associado de início à ideia de direitos naturais, mais ligados 

a uma pretensão moral do que propriamente um direito positivado. Sobre os primórdios 

históricos dos Direitos Humanos, a questão da universalidade e da internacionalização destes 

direitos, traz-se lição de Marcos Leite Garcia, para o qual: 

 

[...] na Modernidade os direitos humanos nascem como direitos fundamentais, ou 

seja, primeiramente são concebidos como direito interno, como direitos do cidadão, 

mas ainda que direito nacional-interno com ampla vocação e pretensão universal 

como direitos do homem genérico, se referindo a todos os seres humanos. O 

fenômeno da universalidade dos direitos humanos é diferente do fenômeno da 

internacionalização dos mesmos. A universalização é anterior aos mesmos, pois se 

dá já na construção teórica dos direitos, ainda como Direito Natural Racionalista, e 

segue seu curso desde as primeiras declarações de direitos. Já a internacionalização 

dos Direitos Humanos é um processo muito mais recente, pois se dá basicamente 

como resultado da barbárie da guerra, do desejo do nunca mais da Segunda Guerra 

Mundial, com o advento da Organização das Nações Unidas (ONU) e com a 

construção de pelo menos três sistemas internacionais de proteção de Direitos 

Humanos (ONU, Organização dos Estados Americanos e Conselho da Europa) e 

tem como marco documental inicial a fundamental Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948. Não resta a menor dúvida de que a manutenção da paz e a defesa 

dos direitos humanos, objetivos plasmados no art. 1° da Carta de São Francisco de 

1945, decisivamente são os principais motivos da criação da ONU. Da mesma forma 

que essas foram também as principais preocupações tanto da Comunidade 

Interamericana como Europeia. Não resta dúvida que a questão da universalidade do 

conceito ocidental dos direitos humanos / direitos fundamentais é uma discussão 

prévia ao tema da transnacionalidade dos mesmos
117

. Grifos no original. 

 

Dentro da perspectiva de constitucionalização dos direitos humanos, como meio 

jurídico para maximizar seu alcance e limitar a atuação estatal arbitrária, cumpre questionar se 

tal constitucionalização efetivamente tem sido suficiente para assegurar garantias às 

necessidades humanas, inclusive em âmbito coletivo. Tal preocupação se justifica por várias 

razões, visto que os direitos fundamentais vem se patrimonializando em virtude da lógica do 

mercado, o que em última análise contradiz a ideia sua de universalidade e indivisibilidade. 
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 A história do constitucionalismo dos Estados-Nação como hoje conformada se imbrica 

com a história dos direitos humanos, tendo estes sido conquistados por lutas históricas, como 

as revoluções francesa e americana e os movimentos sociais de diversas vertentes (de gênero, 

ambientais, trabalhistas etc.). 

 Com efeito, a segunda metade do século XVIII foi decisiva para a formação do 

pensamento filosófico e jurídico contemporâneo que norteia a incipiente mentalidade hábil à 

formação dos direitos fundamentais e sua positivação. Ademais, a crise do Estado-Nação, 

com novas formas de integração social causadas pela ação do homem (guerras, fome, 

desemprego, que afetam o fluxo migratório, o asilo político, o refúgio etc.) e a estipulação de 

direitos humanos em nível internacional inevitavelmente afetaram a soberania, a cidadania e 

os direitos fundamentais. 

Luigi Ferrajoli distingue “bens patrimoniais” e “bens fundamentais”, preconizando 

que os primeiros se caracterizam por seu pertencimento a uma pessoa ou a coproprietários, 

com exclusão de todos os demais, tendo os atributos da disponibilidade e alienabilidade, 

enquanto que os segundos são extensíveis a todas as pessoas, tendo acessibilidade ilimitada, e 

seu objeto são os direitos fundamentais primários
118

. Assim, todos os bens fundamentais 

seriam objeto de direitos fundamentais, mas a recíproca não seria necessariamente verdadeira, 

visto que haveria direitos fundamentais que também se refletiriam na esfera patrimonial.   

Pela distinção realizada, tem-se que “bens fundamentais” e “direitos fundamentais” 

não seriam termos sinônimos, apesar de possuírem algumas equivalências, como o atributo da 

universalidade. Os bens fundamentais são objeto de direitos fundamentais enquanto objeto de 

limites e vínculos ao Estado e a particulares; caso contrário, tornar-se-iam bens patrimoniais. 

Ferrajoli divide os bens fundamentais em três classes: os bens personalíssimos, com rígida 

liberdade em seu uso, exemplificando com os órgãos do corpo humano; os bens comuns, cujo 

objeto são direitos ativos de liberdade, como os bens ecológicos; e os bens sociais, que 

implicam em uma obrigação positiva de prestação estatal, como a água, os alimentos básicos 

para a sobrevivência humana e os fármacos essenciais à cura de enfermidades
119

. Ocorre que 

esta classificação, na realidade, não é estanque, posto que as decisões político-econômicas 

podem alterar o status destes bens, e o que deveria ser inalienável conceitualmente, como a 
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água, torna-se mercantilizado, gerando exclusão e, consequentemente, violações de direitos 

humanos. Daí a importância de o Direito intervir nesta sistemática, na medida em que 

proteger os bens fundamentais significa torná-los indisponíveis e ao alcance irrestrito de 

todos, retirando-os do ambiente de mercado e das decisões meramente políticas, sendo isto o 

que tanto a Constituição, como documento político-jurídico máximo de uma nação, como o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, por intermédio de suas instituições 

supranacionais, podem viabilizar.  

 Para Gregório Peces-Barba, os direitos fundamentais são um conceito histórico e 

progressivo do mundo moderno que surge a partir do que ele denomina “trânsito à 

modernidade”, situado temporalmente entre as Idades Média e Moderna, entre os séculos XIV 

e XVIII, em que a sociedade teocêntrica se convola em antropocêntrica e individualista
120

. 

Peces-Barba elenca quatro processos distintos no desenvolvimento dos direitos fundamentais, 

aqui tratados como sinônimos de direitos humanos: a) positivação (da discussão filosófica ao 

início de positivação da primeira dimensão de direitos fundamentais, o que se deu com as 

revoluções burguesas do século XVIII); b) generalização (positivação dos direitos sociais, 

como consectário da busca pela igualdade real); c) internacionalização (tentativa de 

universalização dos direitos com positivação em nível internacional); d) especificação 

(direitos da solidariedade, de terceira geração, tendo como alvo a situação concreta do 

indivíduo na sociedade em que vive, ou seja, sua qualidade de idoso, deficiente físico, 

consumidor etc.)
121

.  

 Neste processo, o pluralismo do poder é substituído pelo Estado soberano idealizado 

por Jean Bodin, e o Direito passa a ser instrumento a serviço do Estado. A ruptura da unidade 

religiosa e o advento da Reforma protestante também trouxeram consigo novas mentalidades, 

como o secularismo e o jusracionalismo naturalista, e com estes novas reflexões e ideias sobre 

as relações humanas. O indivíduo, visando garantir algum espaço neste novo cenário, passou 

a reclamar direitos. Novas mentalidades, como a separação entre Moral e Direito, dentro da 

concepção de direito natural racionalista, e a secularização do Direito Natural permitiram o 
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florescer dos direitos fundamentais.  Peces-Barba chega a indicar a tolerância como primeiro 

direito fundamental, considerando-a antecessora da liberdade religiosa
122

. 

 Com efeito, Verdross foi um dos primeiros doutrinadores que sustentava a existência 

de normas imperativas que não podem ser derrogadas pela vontade dos Estados, por expressar 

valores essenciais da sociedade internacional, sem as quais esta mesma sociedade não poderia 

subsistir
123

. Apesar das críticas, esta posição foi a preponderante no trato do Direito 

Internacional, a ponto de a Convenção Internacional sobre o Direito dos Tratados de Viena 

incorporar o conceito de jus cogens nos seus artigos, não dispondo de forma específica, 

todavia, sobre quais seriam as normas que assim se classificariam.  

 A Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas chegou a 

afirmar que violações de direitos humanos de defesa ofendem os valores essenciais da 

sociedade internacional
124

. Estes direitos humanos de defesa equivaleriam aos direitos 

humanos de primeira dimensão. 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, da mesma forma, já sustentou em sua 

jurisprudência a qualidade imperativa de certos direitos humanos
125

. Seu Parecer Consultivo 

18/2003 aduz que o princípio da igualdade e da não discriminação pertence ao jus cogens. 

Carregam estes precedentes a esperança de que os direitos humanos em geral possam vir a ser 

reconhecidos integralmente como normas de jus cogens, o que se refletiria de forma 

contundente nos processos de integração regional e nas políticas externas dos Estados. 

Nas palavras de Amartya Sen, “uma abordagem adequada do desenvolvimento não 

pode realmente concentrar-se tanto apenas nos detentores do poder”
126

. Quando a ordem 

administrativa interna não oferece o atendimento às necessidades e direitos básicos do 

indivíduo, a jurisdição internacional de direitos humanos ocupa a lacuna correspondente 

evidenciando perante os envolvidos e à própria comunidade internacional a ausência ou 

deficiência de amparo, constrangendo o Estado demandado a rever suas políticas internas e 
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adotar medidas que possam enfim trazer a lume o verdadeiro espírito concretizador dos 

direitos humanos. 

Com efeito, a jurisdição nacional em matéria de direitos humanos não necessitaria e 

nem deveria ser a instância isolada de debate de questões afetas aos direitos humanos e suas 

violações. A própria natureza da matéria exige fóruns de debate que transcendem os lindes 

internos de um país. Harold Koh, ao estudar o que denomina processo normativo 

transnacional (transnational legal process), aponta a transnacionalização da litigiosidade 

como fator determinante para romper a distinção entre direito internacional e direito nacional, 

desenvolvendo assim um diálogo institucional entre vários fóruns políticos e judiciais, 

domésticos e externos, que serve não somente a propósitos revisionistas de contratos 

comerciais internacionais como também para a mudança social, política e jurídica em matéria 

de direitos humanos no direito interno dos Estados. 

Nenhuma maioria política pode dispor dos direitos fundamentais. Reconhecer os bens 

fundamentais como patrimônio comum da humanidade, sendo indissociáveis da integridade 

humana, é um relevante passo para a abertura à transnacionalidade e à supranacionalidade na 

gestão destas questões. 

 Neste sentido, os tratados internacionais de Direitos Humanos representam uma 

espécie de “contrato social” de convivência pacífica entre homens e estes com os bens 

ecológicos, sociais e comuns. Nas palavras de Luigi Ferrajoli,  

 

Depois do nascimento da ONU e graças à aprovação de cartas e convenções 

internacionais sobre direitos humanos, esses direitos não são mais “fundamentais” 

somente no interior dos Estados em cujas constituições são formulados, mas são 

direitos supraestatais, ao quais os Estados são vinculados e subordinados também no 

nível do direito internacional; não mais direitos de cidadania, mas direitos das 

pessoas independentemente das suas diferentes cidadanias
127

.   

 

A jurisdicionalização regional dos direitos humanos possui quatro dimensões, quais 

sejam: o consenso do mínimo ético irredutível de forma mais eficaz; a celebração da 

dicotomia direitos humanos versus deveres dos Estados na garantia destes direitos; a 

instituição de órgãos de proteção (Comitês, Comissões e Cortes), e a efetividade de 

mecanismos de monitoramento convencional (relatórios, petições individuais etc.) 
128

. 
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 Ocorre que, na lição de André de Carvalho Ramos, é de se indagar quais as 

motivações pelas quais os Estados adeririam a tratados internacionais de direitos humanos em 

que só lhe cabem obrigações, especialmente diante de sua amplitude conceitual. Referido 

autor aponta alguns motivos possíveis, quais sejam, o repúdio às barbáries da Segunda 

Grande Guerra na Europa; a busca de legitimidade política internacional por governos de 

países menos ricos; a busca de um diálogo ético entre povos; o uso de instrumentos de direitos 

humanos para exigir alterações em temas de direito comercial ou empresarial internacional; o 

ativismo das organizações não governamentais ou setores da sociedade civil e a mobilização 

de grupos e comunidades de um país em prol da proteção de direitos humanos em outros 

países, sendo chamado pelo autor de “o poder do embaraço” (power of shaming) ou 

“mobilização da vergonha”
129

. 

 Com uma abordagem mais crítica sobre o tema, preleciona Mariano Fernández Valle:  

 

A ratificação dos tratados de direitos humanos se mostrou como um novo intento 

para limitar nossa liberdade política. Uma justa tentativa, dado o que fizemos com 

esta liberdade. Sem embargo, estes instrumentos depositam a interpretação final 

sobre o alcance dos nossos direitos em órgãos que, por mais prestígio que mereçam, 

estão apartados do controle democrático, não gozam de legitimidade popular, tem 

um perfil determinado, níveis de rotatividade questionáveis, problemas de 

deliberação, conflitos de interesses etc. Todas as críticas que podem receber uma 

Constituição e os juízes por seu caráter contramajoritário crescem em intensidade 

quando falamos de tratados e de seus órgãos de controle. Mas reconhecemos neles, 

como nas Constituições, benefícios dos quais queremos gozar e devemos determinar 

como fazê-lo... Como expliquei, os Estados entregaram, por boas razões, sua 

soberania a agências internacionais para a proteção de direitos humanos, a promoção 

de investimentos, a resolução de disputas contratuais etc. Mas também há boas 

razões para não perder poder de veto sobre estas matérias. Sustentar então como 

regra rígida a supremacia do sistema internacional sobre o local, ou vice-versa, 

talvez seja um erro. Do ponto de vista internacional se dirá que sua supremacia deve 

valer. Do ponto de vista local se dirá o contrário. Sem embargo, não vale nada 

sustentar que minha supremacia deve valer porque assim o digo. Ainda assim, 

proliferam afirmações deste tipo na jurisprudência dos nossos tribunais. Não estou 

muito seguro de que devemos aspirar a uma regra rígida de supremacia que nos 

amarre, com independência de qual seja o sistema normativo que hierarquizemos em 

maior medida. Não queremos ficar presos pelo peso da globalização nem tampouco 

pela soberania. É um momento propício para discutir profundamente quando e por 

que optar por um ou por outro”
130

. 
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 Sustenta-se neste estudo que, se o direito comunitário serve como limite ao direito 

interno dos Estados europeus, de forma que o direito seria fruto de um acordo transnacional, e 

não de imposição vertical por organismos internacionais, o direito seria não somente 

instrumento prescritor de condutas como ainda facilitador de políticas públicas, tendo função 

também política, contemplando não somente o cabedal interno de normatividade, como 

também admitindo as influências da legislação internacional ratificada domesticamente.  

 Afinal, as mudanças sociais impõem a que a supranacionalidade no trato dos direitos 

humanos redunde em uma nova revolução paradigmática para alterar concepções regionais 

meramente econômicas e conduzir a uma nova visão de vida para o homem dentro da ordem 

global em que vive. 

 

[…] O determinante, frente a ela [a realidade], é obter direitos humanos para todos 

juntamente com uma democracia participativa e deliberativa inclusiva, uma 

sociedade que privilegie seriamente a liberdade para todos e persiga a igualdade real 

de oportunidades e de tratamento para seus membros, entre outros aspectos, e que 

disponha dos privilégios de uns poucos a corrupção, a violação permanente da lei, a 

desigualdade, a pobreza e a indigência, a discriminação da mulher e tantos outros 

males que hoje afligem o nosso país
131

. 

 

 A superação dos antigos conceitos de soberania e cidadania parece ser uma solução 

para tais questões. A desnacionalização dos direitos fundamentais, que já é fato com a 

ratificação de Tratados como as Convenções Americana e Europeia sobre Direitos Humanos, 

também é importante medida, mas enquanto estas incorporam direitos ao rol fundamental 

doméstico, ainda prevalece no mundo a tese restritiva, voltada para a proteção exacerbada do 

                                                                                                                                                                                     

problemas de deliberación, conflictos de intereses, etc. Todas las críticas que pueden recibir una Constitución y 

los jueces por su carácter contramayoritario crecen en intensidad cuando hablamos de tratados y de sus 

órganos de contralor. Pero reconocemos en ellos, al igual que en las Constituciones, beneficios de los cuales 

queremos gozar y debemos determinar cómo hacerlo… Como expliqué, los Estados entregaron, por buenas 

razones, su soberanía a manos de agencias internacionales para la protección de derechos humanos, la 

promoción de la inversión, la resolución de diferendos contractuales, etc. Pero también existen buenas razones 

para no perder poder de veto sobre estas materias. Sostener entonces como regla rígida la supremacía del 

sistema internacional sobre el local, o viceversa, quizá sea un error. Desde el ámbito internacional se dirá que 

su supremacía debe valer. Desde el ámbito local se dirá lo contrario. Sin embargo, no vale nada sostener que mi 

supremacía debe valer porque yo lo digo. Aun así, proliferan citas de este estilo en la jurisprudencia de nuestros 

tribunales. No estoy muy seguro de que debamos aspirar a una regla rígida de supremacía que nos ate de 

manos, con independencia de cuál sea el sistema normativo que jerarquicemos en mayor medida. No queremos 

quedar atrapados por el peso de la globalización y tampoco por el de la soberanía. Es un momento propicio 

para discutir profundamente cuándo y por qué optar por uno o por otro”
130

. 
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nacional, o que pode estimular comportamentos xenófobos. A igualdade nos direitos fomenta 

o respeito ao outro pelo senso de igualdade. Ao contrário, a desigualdade jurídica gera a 

imagem da desigualdade pessoal. 

 Se os direitos são indivisíveis e ligados entre si, ainda que cada país possua formas 

distintas de respeito aos direitos humanos, e que esta variação também dependa de fatores 

temporais e culturais, é importante conservar a ideia da importância igual de tais direitos na 

vida de todos os cidadãos do planeta. Questões como a imigração, estupro, tortura, pobreza 

são importantes e tem relevância igual seja na Índia, seja no Chile, o que reforça a ideia de 

uma dignidade comum a todos os povos e indivíduos e de que há temas que possuem 

transnacionalidade intrínseca a seu conteúdo. Não por outro motivo é possível jungir a ideia 

de direitos humanos ao transnational issue network (comunidade epistêmica ou rede de temas 

transnacionais), e a um processo normativo transnacional. 

 Temas de direitos humanos são vários e diretamente ligados à vida cotidiana. A seguir, 

enumeram-se algumas questões-chave que afetam todos os países do mundo cuja solução 

perpassa, necessariamente, pela perspectiva de direitos humanos, ainda que não sejam muitos 

os Estados que vislumbram este viés, adotando outras formas de abordagem (médica, política, 

econômica etc.) para alguns dos temas apontados
132

: 

 

a) Discriminação em virtude de AIDS/HIV; 

b) Asilo político; 

c) Proteção a ativistas de direitos humanos; 

d) Autodeterminação;  

e) Violência policial;  

f) Crianças-soldado; 

g) Desaparecimentos e execuções extrajudiciais; 

h) Direito ao desenvolvimento nacional;  

i) Deslocados internos, sem-teto, refugiados; 

j) Detenções ilegais e torturas; 

k) Direitos culturais e sua preservação; 

l) Escravidão (abrangendo também a servidão por dívida); 

m) Estupro (inclusive como forma de genocídio); 
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n) Extradição;  

o) Genocídio; 

p) Grupos armados de oposição; 

q) Poder Judiciário independente; 

r) Liberdade de imprensa; 

s) Minas terrestres; 

t) Minorias sexuais e questões afetas à orientação sexual;  

u) Neutralidade médica em situações de conflito; 

v) Objeção de consciência (como símbolo pacifista e de liberdade de consciência); 

w) Pena de morte; 

x) Perseguição sexual às mulheres (estupros, mutilação genital, casamentos precoces, 

negligências às crianças e adolescentes do sexo feminino, violência doméstica, 

tráfico, diminuição deliberada no número de bebês do sexo feminino etc.);  

y) Povos indígenas e sua proteção. 

 

 À vista da listagem supra, constata-se que direitos culturais, a autodeterminação, os 

direitos indígenas e tantos outros estão jungidos a uma temática econômica que na atualidade 

ainda privilegia poucos em detrimento de muitos, afetando a distribuição igualitária de 

direitos, apesar de tratarem de direitos comuns a todos os seres humanos do planeta, sem 

distinção, e em tese não poderem ser abarcados pela dicotomia clássica do internacional- 

nacional, ou do público-privado. É nesta seara que entra o processo normativo transnacional, 

definido por Harold Koh como  

 

[...] a teoria e prática de como os atores públicos e privados – Estados-Nação, 

organizações internacionais, empresas multinacionais, organizações não 

governamentais, e pessoas físicas – interagem em uma variedade pública e privada, 

doméstica e internacional visando fazer, interpretar, aplicar, e finalmente, 

internalizar regras de direito transnacional
133. 

 

 

 Com efeito, não são somente os Estados, no momento de celebrar seus tratados, que 

detêm poder de criar direitos. Harold Koh elenca pelo menos seis atores envolvidos na 
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atividade de internalizar o direito internacional, por meio do processo normativo 

transnacional: (a) transnational norm entrepreneurs, que são as organizações responsáveis 

por impulsionar o processo normativo, mobilizando a opinião pública, angariando apoio 

político interno e externo para seus objetivos; (b) governamental norm sponsors, agências 

governamentais que laboram com os atores não governamentais para a assunção de objetivos 

comuns; (c) transnational issue networks, ou “comunidades epistêmicas”, traduzindo-se em 

redes de discussão sobre temas em diversos âmbitos, incluindo neste grupo as organizações 

acadêmicas e fundações privadas; (d) law-declaring fora, cortes internacionais, regionais e 

internas, órgãos legislativos e organizações não governamentais que, uma vez agregadas, 

constituem interpretive communities, que definem e opinam sobre normas; (e) bureaucratic 

compliance procedures, que são as estruturas domésticas de manutenção das normas 

internacionais que foram acolhidas pelo direito nacional; e (f) issue  linkages, que 

consubstanciam a interdisciplinaridade de temas que reforçam a obediência às normas, na 

medida em que existe um encadeamento entre elas que faz com que o ferimento a uma regra 

acarrete violação a outras regras legais. Todos estes atores seriam, para referido autor, 

verdadeiro transmission belt (cinto de transmissão) do processo normativo transnacional
134

, 

contribuindo para fortalecer os níveis de internalização das regras de direitos humanos no 

meio social, rompendo com a dicotomia internacional-nacional e dinamizando o sistema de 

proteção sem se olvidar da normatividade necessária para aportar vinculação às regras de 

proteção no âmbito interno. 

 

3.1 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

 O processo transnacional de proteção dos direitos humanos na América se perfaz por 

intermédio do chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual sofreu em sua 

estrutura fortes mudanças institucionais, desde sua criação, no que foi acompanhado pela 

alteração do perfil dos atores não estatais da região e do cenário político da maioria dos países 

latino-americanos. 

 Vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), o Sistema é formado por 

dois organismos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana 
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de Direitos Humanos, criados em momentos distintos, como se verá, mas com competências 

complementares. 

 O Sistema Interamericano viabiliza o fortalecimento da proteção de direitos humanos 

no âmbito interno dos Estados-membros, lembrando-se seu papel fundamental na denúncia de 

violações de direitos humanos durante os regimes autoritários na América Latina. Compõe-se 

por dois regimes normativos que coexistem: um baseado na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, aplicável para os Estados que ratificaram este tratado, e outro na Carta da 

Organização dos Estados Americanos, vigente para todos os países do continente americano. 

Ambos são diplomas normativos de grande relevância para o Sistema, assim como também o 

são a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e o Protocolo de San 

Salvador, proporcionando o que Márcia Nina Bernardes definiu como  

 

“[...] as bases institucionais para a construção de uma esfera pública transnacional 

que pode contribuir para a ampliação da democracia brasileira. Podemos entender 

preliminarmente o conceito de esfera pública como loci não-estatais de deliberação, 

onde são possíveis a formação coletiva da vontade, a justificação de decisões 

previamente acertadas, e o forjamento de novas identidades. Essa vontade política 

discursivamente formada pode influenciar os processos formais de tomada de 

decisão do Estado, contribuindo para políticas públicas mais benéficas a grupos 

sociais mais vulneráveis.
135

 

  

 A “externalização” de demandas de direitos humanos afetas inicialmente à 

comunidade interna de um Estado se justifica de diversas maneiras, legitimando a própria 

existência de sistemas internacionais de direitos humanos. A existência de repressões no 

âmbito interno pode obrigar a que se exercite pressão internacional com vistas a disseminar 

políticas de comunicação (informational politics), isto é, difundir informações sobre abusos 

sofridos para formar opinião pública sobre determinado tema, bem assim para angariar 

simpatizantes dentro do próprio Estado violador, no sentido de concitá-lo a reagir e adotar 

condutas comissivas, reconhecendo direitos de difícil aceitação, face à sua pretérita desídia ou 

falta de responsividade (lack of responsiveness). Neste sentido, não é demais afirmar que o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos configura, por si só, elemento externo de 
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pressão a compelir os Estados americanos ao respeito e implementação dos direitos humanos 

em seu âmbito doméstico. 

 Quando realizada uma denúncia de violação de direitos humanos, ou seja, quando 

acionado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não apenas se busca a mera 

reparação às vítimas, em sua perspectiva conservadora, mas também a articulação de pressões 

internacionais visando a uma alteração legislativa, política e/ou social no âmbito interno do 

Estado, máxime em virtude da notória resistência de algumas comunidades jurídicas em 

incorporar o Direito Internacional dos Direitos Humanos em sua pauta administrativo-

institucional.  

 A existência de um Sistema Interamericano de Direitos Humanos permitiu a formação 

de uma rede transnacional de temas (transnational issue network - TIN), composta por 

diversos atores governamentais e não governamentais internacionais em torno de uma mesma 

questão
136

. A conformação às recomendações do Sistema depende de uma série de 

circunstâncias empíricas e a experiência vem mostrando que este mecanismo é sensivelmente 

aumentado quando os casos são acompanhados por uma pressão social sobre a Administração 

Pública interna, que é recrudescida com a ampliação do debate ocasionada pelo fenômeno de 

disseminação de informações. Ainda no magistério de Marcia Nina Bernardes,  

 

[...] por vezes estruturas nacionais não permitem que certos temas cheguem à esfera 

pública, ou se chegam, que sejam convertidos em políticas públicas oficiais, seja 

porque atendem a grupos sociais invisibilizados, ou porque desafiam grandes 

interesses econômicos ou por qualquer outro motivo. Nesses momentos, esferas 

públicas transnacionais podem ser determinantes. Assuntos que não encontram 

espaço na agenda política nacional podem ser tematizados nesses espaços 

transnacionais e, depois, serem incluídos de volta na pauta política doméstica em 

uma nova configuração de poder. No entanto, para que o SIDH como esfera pública 

transnacional produza os efeitos mencionados é preciso que seus órgãos gozem de 

credibilidade e que suas determinações sejam atendidas pelos Estados
137

. 

 

 Há um dever jurídico de obediência aos padrões internacionais de proteção aos direitos 

humanos pelos Estados-membros do Sistema Interamericano, e qualquer negligência a este 

compromisso ameaça a legitimidade deste Sistema
138

; não obstante, sem a participação dos 
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movimentos sociais, organizações não governamentais e dos meios de comunicação de massa 

os resultados podem tardar ou mesmo serem ineficazes.  

 Forte exemplo desta necessidade de participação de atores não estatais é o CEJIL 

(Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), primeira organização não governamental 

voltada para o litígio no Sistema Interamericano, criada em 1991, e que vem representando as 

vítimas em grande parte dos casos perante a Corte Interamericana, ostentando papel de grande 

relevância também pela capacitação e/ou assessoria de outras ONG´s regionais. 

 Ao lado desta participação, convém pontuar que o Sistema Interamericano vivencia ao 

longo dos anos um processo de amadurecimento, que conjuntamente com a democratização 

dos Estados-membros latino-americanos, também dá ensejo ao aumento das denúncias de 

violações de direitos humanos dirigidas à Comissão Interamericana. 

 Não obstante o volume crescente de trabalho, e o amadurecimento institucional 

mencionado, o Sistema passa há anos por muitas dificuldades de funcionamento, 

especialmente de cunho financeiro, visto que os Estados detêm o controle do caixa repassado 

pela OEA aos organismos do Sistema, e as ameaças de cortes orçamentários têm sido 

permanente sombra a fragilizar seu labor, contando o Sistema com aportes da União Europeia 

para manter-se em regular funcionamento. Márcia Nina Bernardes bem sintetiza estas 

questões, a saber: 

 

Somam-se a esse quadro de dificuldades as deficiências internas do SIDH, que é 

vulnerável a ações dos Estados insatisfeitos com as criticas formuladas tanto pela 

CIDH quanto pela Corte IDH. Constantemente, os dois órgãos sofrem pressão 

política através da redução do repasse de verbas, das tentativas de impedir a 

publicação do relatório da CIDH com as conclusões de violação à CADH, e das 

tentativas de intervir nos processos de nomeação dos Comissionados da CIDH e dos 

juízes da Corte IDH. Tais deficiências acabam fazendo com que se repliquem no 

SIDH um problema comum no âmbito interno, que constantemente constitui a 

própria razão de se procurar o remédio no plano supranacional, qual seja, a demora 

injustificada nas decisões (THEREIN; GOSSELIN, 1997, p. 213).
139

 

 

 Neste contexto, a transnational issue network que é viabilizada pela existência de uma 

instância supranacional de processamento e julgamento de questões afetas aos direitos 

humanos também perpassa pela noção de litígio estratégico. Como a maioria dos casos no 

Sistema é inaugurada por provocação de atores não estatais, que representam as vítimas de 
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violação diante de sua situação de hipossuficiência, já que os custos do acionamento em um 

fórum internacional são altos, todo o esforço das organizações inicia-se com a escolha de 

casos paradigmáticos cujas circunstâncias e peculiaridades representam uma situação de 

agressão que possa espelhar violação comum a um grupo nacional determinado (ex.: mulheres 

no Brasil vítimas de violência doméstica, como bem ilustra o Caso Maria da Penha, que foi 

solucionado por via amistosa pela Comissão Interamericana, não tendo sido necessária sua 

remessa à Corte Interamericana), e ao entorno deste caso a rede transnacional se conforma, 

visando gerar impacto extensivo a todas as presentes e futuras vítimas de violações similares.  

 Para Harold Koh, a interação reiterada entre os atores transnacionais, pertencentes ou 

não à máquina governamental, que logram internalizar as normas provindas do exterior, faz 

com que os Estados se submetam ao Direito Internacional. Os fóruns de declaração do direito 

(law-declaring fora) domésticos e internacionais, com a participação dos diversos atores 

sociais, contribuem para a formação de uma linha interpretativa passível de internalização 

interna estatal, e a partir deste movimento, outras interações se seguirão. Sendo um 

movimento cíclico, o processo normativo transnacional gera a obediência ao direito 

internacional. A diferença entre obediência e observância está no sujeito que cumpre o direito 

como sendo seu (obediência) ou como sendo algo que lhe é exterior (observância)
140

. Sem o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o continente americano contaria somente com 

o Sistema Global da ONU para este diálogo, o que tornaria mais difícil congregar as 

aproximações e interações necessárias para a internalização das normativas internacionais de 

direitos humanos. 

 

3.1.1 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) 

 

Em novembro de 1969, em São José da Costa Rica, na Conferência Interamericana 

sobre Direitos Humanos, foi elaborada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cuja 

vigência somente se daria com o depósito do décimo primeiro instrumento de ratificação por 

um Estado-membro da OEA, o que se deu em 18 de julho de 1978
141

.  
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Cumpre notar que o Brasil, em 1965, apresentou projeto que serviu de base à 

Resolução XXIV da Conferência relativa ao Projeto de Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, e em 1967, votou pela necessidade de tal convenção na III Conferência 

Interamericana Extraordinária da OEA em Buenos Aires
142

.  

Antônio Augusto Cançado Trindade, ao apontar as considerações elencadas pelo então 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, J. Magalhães Pinto, para justificar a participação 

do país na elaboração da Convenção junto à Presidência da República, destaca  

 

[...] o fato de que o Brasil já era partícipe em outros tratados e instrumentos de 

proteção internacional dos direitos humanos e de ser a opinião pública internacional 

sensível a isso; segundo, a necessidade de evitar eventual isolamento do Brasil em 

relação ao sistema regional que uma posição de reticência ante o Projeto de 

Convenção acarretaria; terceiro, a opinião prevalecente entre os Governos da região 

favorável à particularização do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos: quarto, a compatibilidade da coexistência entre as convenções globais 

(das Nações Unidas) e a interamericana (tidos os Pactos das Nações Unidas como 

não necessariamente suficientes); e quinto, o impulso que daria à própria integração 

latino-americana, desenvolvendo maior identidade continental e propiciando uma 

relativa uniformização de legislações nacionais no campo dos direitos humanos
143

. 

 

 Curiosamente, todavia, o Brasil somente aderiu à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em 25 de setembro de 1992, depois de mais de seis anos de aguardo de 

aprovação parlamentar das mensagens presidenciais em seu favor, e apesar das disposições 

expressas da Constituição Federal de 1988 que proclama que o Brasil será regido em suas 

relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos
144

, tendo como 

fundamento a dignidade da pessoa humana
145

.     

 Com efeito, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é o principal 

instrumento normativo do sistema, tendo caráter objetivo, no sentido de que, como já 

reconhecido pela própria Corte Interamericana, foi concluída com a função única e exclusiva 

de proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos, não cabendo falar-se em 

reciprocidade ou oportunidade e conveniência do Estado pactuante, sendo estes institutos 

típicos de tratados sinalagmáticos, que não se coadunam com o escopo dos tratados de direitos 
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humanos
146

. A Convenção Americana, assim como todos os tratados de direitos humanos, 

caracteriza-se pela unilateralidade, no sentido de que o Estado se obriga de forma absoluta em 

relação a todos.  

 Este tratado regional tem força cogente para os Estados que o ratificaram, sendo 

estabelecida a coexistência de dois órgãos executivos competentes para conhecer das 

violações de direitos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A primeira foi criada em 1959, tendo iniciado seus 

trabalhos no ano seguinte, após eleitos seus integrantes e aprovado seu Estatuto. Já o 

funcionamento da Corte vinculava-se à vigência da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, a qual somente se ultimou em 29 de junho de 1979, na sede da OEA, em 

Washington, Estados Unidos.  

 A Comissão Interamericana é o órgão que recebe ad initio as denúncias de violações, e 

em suas atribuições compreende-se a admissão e a investigação de reclamações de indivíduos 

ou organizações não-governamentais, inspeções e visitas nos territórios dos Estados-

membros, solicitação e confecção de informes sobre a situação dos Direitos Humanos em 

qualquer país do sistema interamericano. Trata-se de órgão com função “quase judicial”, pois 

procura resolver possíveis conflitos de violações pelos Estados de forma preliminar à 

submissão do caso à jurisdição transnacional da Corte. 

Não obstante todos os Estados-membros da Convenção Americana serem 

obrigatoriamente membros da OEA, nem todos os membros desta são partes na Convenção 

Americana. Do total de trinta e cinco Estados que pertencem à OEA, vinte e cinco
147

 aderiram 

à Convenção Interamericana de Direitos Humanos em momentos distintos, como se pode 

observar na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Data de adesão dos países do continente americano à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 
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Países Data de adesão à Convenção 

Argentina  05/09/1984 

Barbados  27/11/1982 

Bolívia  19/07/1979 

Brasil  25/09/1992 

Chile  21/08/1990 

Colômbia  31/07/1973 

Costa Rica  08/04/1970 

Dominica  11/06/1993 

Equador  28/12/1977 

El Salvador 23/06/1978 

Granada 18/07/1978 

Guatemala 25/05/1978 

Haiti 27/09/1977 

Honduras 08/09/1977 

Jamaica 07/08/1978 

México  24/03/1981 

Nicarágua 25/09/1979 

Panamá 22/06/1978 

Paraguai  24/08/1989 

Peru  28/07/1978 

República Dominicana 19/04/1978 

Suriname 12/11/1987 

Uruguai 19/04/1985 

Venezuela  09/08/1977 

Trinidad e Tobago  28/05/1991 

Fonte: Elaborada após consulta ao site http://www.corteidh.or.cr/. Acesso 

em 19 nov. 2011. 

  

 Deste total de vinte e cinco Estados, desde 26 de maio de 1999 Trinidad e Tobago não 

mais é país signatário da Convenção, visto que a denunciou um ano antes. 
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 Por seu turno, em 06 de setembro de 2012 a Venezuela também denunciou a 

Convenção Americana, e caso seja mantida esta situação de denúncia, o país deixará de ser 

considerado signatário da Convenção a partir de 06 de setembro de 2013
148

.   

 

3.1.2 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

 

 Dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) é órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, 

sendo o elo entre as vítimas de violações de direitos humanos e a Corte Interamericana, 

representando todos os Estados-membros que integram a OEA, tendo função consultiva e de 

promoção e supervisão da proteção de direitos humanos no continente, independentemente de 

serem os Estados americanos signatários da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

ou de terem aceitado a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.  

 A importância crucial da Comissão Interamericana reside em seu caráter de receptor 

das denúncias de violação de direitos humanos pelos Estados-membros da Organização dos 

Estados Americanos, o que implica dizer que é possível que um país que não tenha ratificado 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos possa vir a ter uma petição contra si 

interposta perante a Comissão, sendo o que se depreende do artigo 20 do Estatuto da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos
149

.  A análise da violação de direitos humanos 

para os países não signatários da Convenção, todavia, terá como base normativa a Carta da 

OEA e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
150

. 
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 A origem da CIDH é uma Resolução adotada na V Reunião de Consulta dos Ministros 

das Relações Exteriores, ocorrida em Santiago, capital do Chile, em 1959, tendo sido 

instalada em 1960. Todavia, apenas em 1965 foi-lhe facultado receber denúncias individuais. 

 Insta pontuar que a Comissão, ademais de órgão da Organização dos Estados 

Americanos, também pertence à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, razão pela 

qual suas funções são bifrontes, com a diferença de que, na qualidade de órgão da Convenção 

Americana, pode iniciar junto à Corte Interamericana uma ação de responsabilidade 

internacional do Estado Parte em virtude de suposta violação a tais direitos
151

. 

 A Comissão é composta por sete membros, eleitos a título pessoal pela Assembleia 

Geral da OEA, cujo mandato é de quatro anos, permitida uma reeleição. Como condições de 

elegibilidade têm-se a personalidade ilibada e conhecimento notório em direitos humanos
152

. 

 A Comissão possui uma Diretoria, composta por um Presidente, dois Vice-

Presidentes, eleitos dentre os presentes, e uma Secretaria Executiva, formada por um 

Secretário Executivo e um Secretário Executivo Adjunto, além de profissionais técnicos
153

.  

 As sessões ordinárias da Comissão são realizadas pelo menos duas vezes por ano, em 

regra em sua sede em Washington, nos Estados Unidos, com possibilidade de convocação de 

sessões extraordinárias. O quórum para realização da sessão e para deliberação é de maioria 

absoluta dos seus membros
154

.  

 Membros da Comissão ficam impedidos de participar de discussão ou decisão se 

forem cidadãos do Estado objeto da deliberação, se estiverem acreditados ou cumprindo 

missão especial como diplomatas perante tal Estado ou se participaram, anteriormente e a 

qualquer título, de alguma decisão sobre os fatos objeto de consideração
155

. 

 Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou organização não governamental pode peticionar 

em nome próprio ou de terceiro à Comissão informando supostas violações, no prazo de seis 

meses a contar a partir da data em que a suposta vítima teve ciência do esgotamento dos 

recursos internos ou em prazo razoável quando este esgotamento considera-se afastado pelas 

circunstâncias do caso concreto. A Comissão tem poderes para, motu proprio, dar início a 

uma investigação se reputar necessária
156

. 
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 Em 1961 a CIDH começou a realizar visitas in loco aos Estados-partes da OEA para 

observar a situação dos direitos humanos na região, tendo ultimado até então mais de cem 

visitas e publicado mais de noventa informes de países e informes temáticos dirigidos à 

Assembleia Geral da OEA, sendo este outro destaque de sua atuação, inclusive com grande 

importância durante os regimes de exceção nos diversos países do continente, visto que 

publicizou as violações de direitos humanos perpetradas no interior dos países sob o jugo de 

governos ditatoriais. 

 Cumpre observar que os relatórios de mérito da Comissão Interamericana, apesar de 

não possuírem caráter vinculante e, assim, não gerarem responsabilidade internacional, 

possuem poder de embaraço (power of shaming), muitas vezes suficiente para gerar uma 

mobilização nacional e internacional em torno do tema
157

. 

 À Comissão também incumbe controlar a legalidade de seus próprios atos, o que não 

afasta o controle político exercitado pela Assembleia-Geral da OEA anualmente e o controle 

jurídico exercício pela Corte Interamericana nos casos a ela encaminhados pela própria 

Comissão
158

.  

 Em caso de urgência, a Comissão pode de ofício ou a requerimento do interessado 

solicitar que o Estado adote medidas acautelatórias para prevenir danos irreparáveis ou de 

difícil reparação a pessoas sob sua jurisdição, podendo requerer ainda que o Estado se 

manifeste quanto ao mérito da medida em prazo por ela fixado
159

. 

 À Secretaria Executiva incumbe receber as petições e analisar sua admissibilidade 

inicial, podendo solicitar sua emenda pelo interessado, desmembrá-las em diversos 

expedientes ou reunir várias petições, tudo visando uma melhor efetividade na investigação e 

condução do caso. O Estado é instado a se manifestar no prazo de dois meses, a partir da data 

da ciência da petição, sendo que a identidade do autor permanecerá oculta, salvo autorização 

expressa em contrário. O Estado pode pedir prorrogação do prazo de informações, o que será 

avaliado no caso concreto pela Secretaria e não poderá ultrapassar três meses, a contar da 

                                                           
157

 Tendo sido por vários autores o que ocorreu em 1978, quando a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos publicou um relatório sobre a situação de direitos humanos na Argentina, na ocasião em pleno regime 

ditatorial, marcado por desaparições forçadas e tortura. O relatório ganhou repercussão internacional 

pressionando o governo argentino a mudar sua política doméstica repressora de direitos civis e políticos, tendo 

gerado  a redução da quantidade de desaparições naquele país. 
158

 Cf. MAZZUOLI; GOMES, op. cit., p. 218. Tanto que em diversos casos submetidos à Corte esta entendeu ser 

hipótese de arquivamento ou de não culpabilidade do Estado demandado em que pese a opinião da Comissão em 

sentido contrário.  
159

 Cf. artigos 25 e 30.7 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
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primeira comunicação ao Estado, podendo a Comissão, se o caso exigir urgência, solicitar que 

o Estado cumpra esta fase em tempo menor
160

.  

 A Comissão pode convidar as partes a acrescer informações e questionamentos antes 

de prolatar sua decisão sobre a admissibilidade da petição, ocasião em que também se 

verificará se houve o esgotamento dos recursos da jurisdição interna ou se restou ausente no 

caso concreto o devido processo legal, o direito de acesso à justiça doméstica ou ainda o 

direito ao pronunciamento judicial em prazo razoável
161

. 

    Desta forma, a Comissão Interamericana, por ser órgão preliminar à atuação da Corte, 

a esta remeterá apenas os casos em que não se obteve sucesso na tentativa de solução 

amistosa do conflito, não houve cumprimento pelo Estado-parte das recomendações 

formuladas ou não houve arquivamento do caso pela Comissão. Assim, fica evidente que a 

Comissão possui maior número de casos submetidos à sua apreciação.  

 Segundo o relatório anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2012 

esta recebeu 1936 petições, e deste total apenas 137 foram admitidas pela Comissão no 

período, enquanto 674 foram inadmitidas. Percebe-se que a estrutura interna do órgão não tem 

conseguido processar tempestivamente todas as petições recebidas. Ademais, identifica-se um 

padrão de conduta quanto às petições encaminhadas pela sociedade civil à CIDH que Marcia 

Nina Bernardes assim descreve:  

 

Com efeito, as organizações da sociedade civil especializadas nesse tipo de litígio 

não remetem à CIDH qualquer caso e desenvolveram um tipo de atuação que vem 

sendo chamada de advocacia de impacto. Em geral, são enviadas à CIDH petições 

selecionadas a partir de três critérios principais: (a) casos que retratem cabalmente 

padrões sistemáticos de violação de direitos humanos internamente; (b) casos que 

levantem temas sobre os quais a Corte IDH ou a CIDH não tenham ainda se 

pronunciado claramente, visando colaborar com a construção de novos padrões 

internacionais de proteção aos direitos humanos; e (c) casos humanitários, em que a 

situação de extrema vulnerabilidade da vítima justifica o litígio, ainda que não se 

produza nenhum dos outros efeitos mencionados. [...] „Sucesso‟, nesse contexto, não 

significa exclusivamente a vitória processual. Significa, acima de tudo, a alteração 

da realidade de violação de direitos, o que por vezes se consegue, ainda que 

parcialmente, no curso do processo, com os espaços de negociação, de pressão e de 

educação para direitos humanos que o litígio internacional propicia, 

independentemente do resultado final no procedimento
162

. 

 

 

 Não obstante o escopo deste trabalho concentrar-se na atividade da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, reputa-se necessário apresentar dados estatísticos que 

                                                           
160

 Cf. artigos 29 e 30 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
161

 Cf. artigos 30.5 e 6 e 31 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
162

 BERNARDES, op. cit. 
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reflitam o trabalho da CIDH diante de sua importância no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, até mesmo porque são as denúncias dirigidas à Comissão Interamericana que 

futuramente poderão vir a ser objeto de apreciação e julgamento pela Corte, havendo flagrante 

interdependência da Corte em relação ao labor da Comissão Interamericana. 

 Nos Gráficos 1 e 2 abaixo pode-se observar a evolução do trabalho da Comissão entre 

os anos de 1997 e 2012 no tocante à análise da admissibilidade e fundo das petições 

recebidas: 

 

Gráfico 1 - Análise de admissibilidade e mérito de denúncias pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos entre 1997 e 2012. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 

 

 Facilmente verificável um aumento nos números de petições recebidas, com exceção 

do lapso entre 1997 e 2000, sendo possível inferir que tal reflete uma maior visibilidade do 

trabalho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e sua competência em matéria de 

proteção internacional contra violações a direitos humanos quando as instâncias domésticas 

atuam de forma ineficaz ou são omissas. O atual Secretário Executivo da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, Emílio Álvarez Icaza, em palestra proferida em 

Fortaleza em 2013, no II Curso Interdisciplinar em Direitos Humanos, mencionou 
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enfaticamente que denúncias sobre questões sensíveis para o país, como, por exemplo, o caso 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil, são hábeis a impulsionar mais denúncias 

contra o mesmo Estado em períodos imediatamente subsequentes, o que também se atribui, 

evidentemente, à exposição midiática do tema e de sua repercussão junto aos organismos 

internacionais.  

 

Gráfico 2 - Análise de admissibilidade e mérito de denúncias pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos em 2012. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 

 

 O número de medidas provisionais outorgadas no lapso entre 1997 e 2012 e as 

medidas solicitadas e outorgadas em 2012 podem ser observadas nos Gráficos 3, 4 e 5 

seguintes: 

 

Gráfico 3 - Solicitações por país de medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em 2012. 
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Admisibilidad es la etapa en que la CIDH determina si una petición satisface los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.  Fondo es la 

etapa en la que la CIDH decide sobre los méritos del caso según el procedimiento establecido en los artículos 48 y 50 de la Convención Americana.

Admissibility is the stage in which the IACHR determines  if a petition meets the requirements set forth in Articles 46 and 47 of the American Convention . Merits is the 

stage in which the IACHR decides on the  merits of the case pursuant to the procedure established in Articles 48 and 50 of the American Convention on Human Rights.



82 

 

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013 

 

Gráfico 4 - Medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 
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Gráfico 5 - Medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos por país em 2012. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 

 

 A evolução do número de casos levados pela Comissão ao conhecimento da Corte 

Interamericana no período entre 1997 e 2012 pode ser verificada no Gráfico 6 abaixo 

apresentado
163

. No Gráfico 7, por sua vez, consta vultoso número de petições pendentes de 

análise pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos até o ano de 2012. 

 

Gráfico 6 - Casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos de 1997 a 2012. 
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 Dentro do rol dos países sul-americanos objeto deste estudo, dos 23 casos submetidos à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos em 2011, 16 referem-se a países da região, sendo 05 casos contra a Argentina, 03 contra a 

Colômbia e Equador, 02 contra o Chile e Peru, e 01 contra a Venezuela.  
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*El total puede  incluir decisiones en solicitudes presentadas en años anteriores

*The total may also include decisions of requests received in previous years
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Fonte disponível em http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 

 

Gráfico 7 - Petições pendentes de análise pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

em 2012. 

 

Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Acesso em 26 abr. 2013. 
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 Nos informes anuais elaborados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

consta ainda um capítulo dedicado tanto à observação quanto ao desenvolvimento dos direitos 

humanos em alguns países. Justifica-se tal avaliação por um cabedal de critérios, quais sejam: 

a) a necessidade especial de monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados 

que, em algum momento de sua história, foram regidos por governos que não chegaram ao 

poder mediante sufrágio popular livre, e, portanto, não albergados por mecanismos 

democráticos de escolha; b) Estados em que se vislumbram constantes violações aos direitos 

encartados na Declaração Americana e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou 

em que tais direitos foram suspensos em virtude de estado de sítio, de defesa, de emergência 

ou similares; c) quando existem fortes indícios de que um Estado está cometendo violações 

graves a direitos humanos, como execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, 

torturas; d) os Estados que se encontram em processo de transição de alguma das hipóteses 

anteriores, e e) situações conjunturais que afetam o desfrute de direitos fundamentais nos 

Estados, direitos estes que estão também garantidos nos tratados internacionais de direitos 

humanos
164

. 

 A decisão de monitoramento da situação dos direitos humanos em um determinado 

Estado em detrimento de outros, além de ultimar-se através dos critérios supramencionados, 

fundamenta-se no lastro probatório advindo de diversas fontes, como atos governamentais de 

quaisquer das três funções estatais, informação provinda das petições levadas ao 

conhecimento da CIDH e das respostas às recomendações por esta emitidas, constatações 

obtidas nas visitas in loco da Comissão, audiências públicas por esta realizadas, documentos 

de outros órgãos internacionais de proteção aos Direitos Humanos ou de governos, informes 

de organizações da sociedade civil, particulares ou oriundas dos meios de comunicação.  

 Abaixo elenca-se o rol de países avaliados sob a rubrica “Situação dos Direitos 

Humanos” ou “Desenvolvimento dos Direitos Humanos na Região” nos informes anuais da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 1975, observando-se que nos informes 

anuais de 1970 a 1974, 1976, 1980-1981 e 1995 não constou capítulo específico sobre esta 

temática (TABELA 2). 

 

                                                           
164

 Cf. assevera a introdução do Capítulo IV (Desarollo de los Derechos Humanos em la Región) do Informe 

Anual de 2011 da CIDH, disponível em http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2011/indice.asp. Acesso em 02 

ago. 2012. 
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Tabela 2 - Países avaliados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto ao 

desenvolvimento dos direitos humanos entre 1984 e 2012. 

Informe anual Países avaliados quanto ao desenvolvimento dos direitos humanos 

2012 Jamaica, Cuba, Honduras e Venezuela 

2011 Colômbia, Cuba, Honduras e Venezuela 

2010 Colômbia, Cuba, Honduras e Venezuela 

2009 Colômbia, Cuba, Honduras, Venezuela e Haiti  

2008 Colômbia, Cuba, Venezuela e Haiti 

2007 Colômbia, Cuba, Venezuela e Haiti 

2006 Colômbia, Cuba, Venezuela e Haiti 

2005 Colômbia, Cuba, Venezuela, Haiti e Equador 

2004 Colômbia, Cuba e Venezuela 

2003 Colômbia, Cuba, Venezuela, Haiti e Guatemala 

2002 Colômbia, Cuba, Venezuela e Haiti 

2001 Colômbia e Cuba 

2000 Colômbia e Cuba 

1999 Cuba e Equador 

1998 Cuba, Haiti e Paraguai 

1997 Cuba, Haiti, Guatemala e Peru 

1996 Colômbia, Cuba, Guatemala e Peru 

1994 Colômbia, Cuba, Guatemala e El Salvador 

1993 Cuba, Guatemala, Nicarágua e Peru 

1992-1993 Cuba, Nicarágua, El Salvador e Peru 

1991 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala, Panamá, Suriname 

1990-1991 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala, Panamá, Suriname 

1989-1990 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Suriname e 

Chile 

1988-1989 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala, Paraguai, Suriname e 

Chile 

1987-1988 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Suriname e Chile 

1986-1987 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala, Suriname e Chile 
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Informe anual Países avaliados quanto ao desenvolvimento dos direitos humanos 

1985-1986 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala, Paraguai, Suriname e 

Chile 

1984-1985 Cuba, Nicarágua, El Salvador, Haiti, Guatemala e Paraguai 

1983-1984 Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicarágua, Paraguai e 

Uruguai   

1981-1982 Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Haiti, Nicarágua, Paraguai, Uruguai 

e El Salvador 

1979-1980 Chile, Paraguai, Uruguai e El Salvador 

1978 Chile, Panamá, Paraguai e Uruguai 

1977 Chile  

1975 Cuba  

Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp. Acesso em 02 ago. 2012. 

 

 Na América do Sul, limite geográfico deste estudo, verifica-se coincidir a continuada 

análise individualizada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em países que 

enfrentaram ditaduras ou estavam em transição (re)democrática, como o Chile entre 1977 a 

1990, reduzindo sua atuação localizada com a sedimentação dos regimes democráticos.  

 Como visto acima, em 2011 Venezuela, Colômbia, Cuba e Honduras foram 

considerados inadimplentes no que concerne à realização das mudanças necessárias em 

relação ao ano anterior. A Colômbia figura de maneira bastante presente nos informes, tendo 

sido o país com maior número de petições recebidas pela Comissão desde 2009, com 

flagrantes experiências de narcotráfico e violência estatal
165

. Também ali se observa o 

                                                           
165

 Não obstante, a Comissão reconhece os esforços do Estado em alterar o estado de coisas que se vislumbra no 

país. No Informe Anual de 2011, a CIDH assim se manifestou: “La Comisión observa que a pesar de estos 

esfuerzos, las afectaciones a derechos humanos en Colombia provienen tanto de su pasado no superado, como 

de situaciones coyunturales y estructurales vigentes en su presente y que afectan grave y seriamente el goce de 

los derechos humanos.  En este sentido, y a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura 

armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (“AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en 

la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra mujeres, pueblos indígenas, comunidades 

afrodescendientes, lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y niñas, niños y 

adolescentes”.  Em outra parte, aduz que “La Comisión recalca que, a pesar de los desafíos, el Estado 

colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación mediante la 

desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos.  Entre estos esfuerzos destaca que el 10 

de junio de 2011 se sancionó la Ley 1448 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también denominada “Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras””. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2011/indice.asp. 

Acesso em 02 ago. 2012. 
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problema das migrações internas, a impunidade a membros do governo e das Forças Armadas 

e paramilitares responsáveis por execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados. A 

situação do país quanto às mortes em virtude dos conflitos armados que se espraiam na 

Colômbia e as discrepâncias nas informações divulgadas pelos diversos meios domésticos não 

escapam aos informes da Comissão, como se ilustra a seguir
166

: 

 

Em relação aos números disponíveis sobre mortes no conflito, o “Observatório de 

Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário” da Vice-Presidência da 

República assinala que entre janeiro e outubro de 2011 ocorreram 12.159 

homicídios. Assim mesmo, indica que durante o mesmo período ocorreram 32 

massacres com 149 vítimas. Por seu turno, o Centro de Investigação e Educação 

Popular (CINEP) indica que entre janeiro e junho de 2011 houve 201 execuções 

extrajudiciais, 77 homicídios dolosos de pessoas protegidas, 6 desaparições forçadas 

e 64 detenções arbitrárias. Indica também que, em junho de 2011, foram registradas 

102 vítimas feridas e 256 ameaçadas por parte de agentes diretos ou indiretos do 

Estado. A CIDH reputa pertinente citar ambas as fontes em seu informe apesar das 

amplas discrepâncias metodológicas entre elas, a fim de dar conta do panorama 

apresentado tanto por fontes oficiais como da sociedade civil, como é sua prática 

constante. 

 

 Desde 2002 a Venezuela passou a figurar anualmente nos informes da Comissão, ano 

que coincide com o conflito institucional que ali ocorrera. Desde 2003 a Comissão solicita ao 

estado venezuelano autorização para efetuar investigações in loco no país, o que vem sendo 

constantemente negado. Tal negativa demonstra tendência à não transparência do governo 

venezuelano no que concerne à visibilidade da concreção de direitos humanos no âmbito 

doméstico. No relatório de 2011, por exemplo, a CIDH apontou situações de violação 

concreta ou potencial de direitos humanos como a chamada “Lei habilitante”, que concede 

plenos poderes ao presidente da república por dezoito meses, a falta de independência e 

imparcialidade do Poder Judiciário e o uso abusivo do direito penal que obstaculiza o trabalho 

dos ativistas em direitos humanos. 
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 Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2011/indice.asp . Acesso em 02 ago. 2012. Tradução 

nossa. No original: “En cuanto a las cifras disponibles sobre muertes en el marco del conflicto, el 

“Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario” de la Vicepresidencia de la 

República señala que entre enero y octubre de 2011 se habrían producido 12.159 homicidios.  Asimismo, indica 

que durante el mismo período se habrían producido 32 masacres con 149 víctimas.  Por su parte, el Centro de 

Investigación y Educación Popular (“CINEP”)  indica que entre enero y junio de 2011 se habrían producido 

201 ejecuciones extrajudiciales, 77 homicidios intencionales de personas protegidas, así como 6 desapariciones 

forzadas y 64 detenciones arbitrarias.  Indica asimismo que, a junio de 2011, se habrían registrado 102 víctimas 

heridas y 256 amenazadas por parte de agentes directos o indirectos del Estado.  La CIDH estima pertinente 

citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar 

cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica 

consistente.” 
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 Nota-se ainda uma forte presença de países centro-americanos no monitoramento 

especial da Comissão Interamericana, o que indica que também naquela região são frequentes 

as instabilidades político-sociais que se refletem em violações de direitos humanos. Tal 

constatação reforça a ideia de que a busca da integração regional na América tanto mais será 

dificultada quanto menos fragmentada for. Daí que, se entre os doze países sul-americanos 

persistem vultosas diferenças de comprometimento estatal quanto aos direitos humanos, 

abissal é a distância entre as realidades sul e centro-americanas neste cenário de 

implementação dos direitos humanos em nível doméstico. É o caso de Cuba, que pelo regime 

totalitário que há décadas caracteriza o país, ostenta incontáveis ofensas a direitos políticos, 

de associação, à liberdade de expressão, e de independência do Poder Judiciário. No último 

informe, a CIDH pediu para que o país declarasse nulas as penas contra os dissidentes 

condenados na chamada “Primavera Negra” de 2003 e eliminasse de seu Código Penal as 

figuras de "periculosidade" e "especial inclinação de uma pessoa para cometer 

delitos". Honduras, por sua vez, incluída pela primeira vez em 2009, foi citada devido às 

insistentes violações em matéria de justiça, segurança e discriminação
167

. 

 A seguir são elencadas algumas estatísticas de informes da lavra da Comissão 

Interamericana nos doze países sul-americanos que permitem trazer um esboço, ainda que 

sintético, não somente do labor deste órgão como também dos países que mais ostentam 

pedidos de providências por supostas violações de direitos humanos na região. 

 

3.1.2.1 Estatísticas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos Países da América 

do Sul 

 

 Como padrão utilizado para o presente estudo, o trabalho da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos em cada um dos doze países da América do Sul será demonstrado por 

gráficos que apontam os informes de soluções amistosas, os informes de petições 

consideradas admissíveis e inadmissíveis, informes de mérito e medidas provisionais 

concedidas pela Comissão a cada país, contendo ainda o ano de sua adoção até o ano de 

2011
168

.  

                                                           
167

 As notícias constantes do Informe Anual de 2011 da CIDH também foram divulgadas pela imprensa 

brasileira, ainda que de forma sucinta, o que se ilustra pela matéria disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/cidh-venezuela-colombia-cuba-e-honduras-permanecem-na-lista-

negra. Acesso em 11 abr. 2012. 
168

 Não obstante haver informações no bojo do texto sobre informes efetuados pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos no ano de 2012, estas não foram contabilizadas nos gráficos apresentados visto que não 
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 Os informes eleitos para demonstração são reputados de maior relevância reflexa no 

que tange aos casos levados para o conhecimento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, ressaltando-se que estes informes não esgotam todas as atribuições da Comissão 

Interamericana. 

 Após apresentadas as análises individuais, ao final do capítulo se cotejarão os dados 

com o fito de traçar um perfil comparativo entre os países e suas demandas frente à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

  

3.1.2.1.1. Argentina  

  

Gráfico 8 – Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na 

Argentina. 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

 

 Informes de soluções amistosas
169

: 19
170

, sendo um em 1997, 2001, 2003, 2005, 2008, 

2009; dois em 2000; cinco em 2010 e seis em 2011. 

                                                                                                                                                                                     

traduzem o labor de todo o ano corrente, fato que obviamente obstaculizaria a percepção acurada do labor da 

Comissão ao longo dos anos.  
169

 O presente rol de informes de soluções amistosas obtidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

encontra-se disponível em http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp, abrangendo o período de 01 de 

janeiro de 1997 a 17 de julho de 2012. Acesso em 17 jul. 2012. 
170

 Importa mencionar que a Argentina foi o único país que possui informe de soluções amistosas anteriores a 

1997, sendo um em 1993 e outro em 1994. Por esta razão, optou-se por iniciar os informes no ano de 1997, 

quando efetivamente se verificou um considerável movimento de tramitação de pedidos na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 
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 Informes de inadmissibilidade de petições
171

: 13, sendo um em 2008, 2009 e 2010, 

dois em 1998 e 2006, três em 1999 e 2001. 

 Informes de admissibilidade de petições
172

: 62, sendo um em 2010, dois em 2007 e 

2011, três em 1998, quatro em 2000 e 2002, cinco em 2001, 2003, 2004, 2005, 2009, seis em 

2006, sete em 2008, oito em 1999. 

 Informes de mérito
173

: 09, sendo um em 1999 e 2011, dois em 2000 e 2009, três em 

1997.  

 Medidas provisionais
174

: 13, sendo um em 2000, 2001, 2004, 2005 e 2010, dois em 

1999 e 2002, quatro em 2011. 

 

3.1.2.1.2 Bolívia 

 

Gráfico 9 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na 

Bolívia. 
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 A pesquisa aqui retratada sobre inadmissibilidade de petições abrange o período compreendido entre 01 de 

janeiro de 1997 a 17 de julho de 2012. O presente rol de informes de inadmissibilidades de petições junto à 

Comissão Interamericana encontra-se disponível em 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/inadmisibilidades.asp. Acesso em 17 jul. 2012. 
172

 A pesquisa aqui retratada sobre admissibilidade de petições abrange o período compreendido entre 01 de 

janeiro de 1997 a 18 de julho de 2012. O rol de informes de admissibilidades de petições junto à Comissão 

Interamericana entre os anos de 2009 a 2012 encontra-se disponível em 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades.asp#inicio. Em relação ao período entre 2006 e 2008, 

deve-se acessar http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades_2006-2008.asp#inicio. O período entre 

2003 e 2005 está disponível em http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades_2003-2005.asp#inicio. O 

lapso compreendido entre 2000 a 2002 encontra-se em 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades_2000-2002.asp#inicio. Por fim, entre 1997 a 1999, 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades_1997-1999.asp#inicio, Acesso em 17 jul. 2012. 
173

 Cuida-se das análises de mérito feitas pela Comissão Interamericana, reconhecendo ou não a responsabilidade 

do Estado peticionado. Seguindo a mesma linha lógica, a pesquisa compreende o lapso entre 01 de janeiro de 

1997 e 18 de julho de 2012. O rol encontra-se disponível em 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos.asp#tab2, quanto ao período entre 2009 e 2011. Em relação aos 

anos de 2006 a 2008, ver http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos_2006-2008.asp#inicio. O rol relativo ao 

período entre 2003 a 2005 encontra-se disponível em http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos_2003-

2005.asp#inicio; entre 2000 e 2002, ver http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos_2000-2002.asp#inicio; 

entre 1997 e 1999, acessar http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos_1997-1999.asp#inicio. Acesso em 17 

jul. 2012. 
174

 Cuida-se de medidas cautelares outorgadas/solicitadas/renovadas/ampliadas pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos em favor de pessoas ou grupos em situação de risco a um seu direito no lapso entre 01 de 

janeiro de 1997 a 18 de julho de 2012. Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp, para 

o período entre 2010 e julho de 2012; http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm, para o ano de 2009; 

http://www.cidh.org/medidas/2008.sp.htm, para 2008; http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm, 2007; 

http://www.cidh.org/medidas/2006.sp.htm, 2006; http://www.cidh.org/medidas/2005.sp.htm, para 2005; 

http://www.cidh.org/medidas/2004.sp.htm, 2004; http://www.cidh.org/medidas/2003.sp.htm, para 2003; 

http://www.cidh.org/medidas/2002.sp.htm, para 2002; http://www.cidh.org/medidas/2001.esp.htm, 2001; 

http://www.cidh.org/medidas/2000.sp.htm, para 2000; http://www.cidh.org/medidas/1999.sp.htm, 1999; 

http://www.cidh.org/medidas/1998.sp.htm, para 1998; http://www.cidh.org/medidas/1997.sp.htm, 1997. Acesso 

em 17 jul. 2012. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012.  

 

 Informes de soluções amistosas: 04, sendo dois em 2005 e dois em 2007. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 02, em 2004 e 2008. 

 Informes de admissibilidade de petições: 12, sendo um em 2001 e 2007, dois em 2004 

e 2009, três em 2005 e 2008.  

Medidas provisionais: 05, em 2002, 2005, 2006, 2007 e 2011. 

 

3.1.2.1.3 Brasil 

 

Gráfico 10 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana no Brasil. 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 
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 Informes de soluções amistosas: 02, em 2003 e 2006. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 09, um em 2005, 2007 e 2012, seis em 

2009. 

 Informes de admissibilidade de petições: 61, sendo um em 1997, 2000 e 2004, dois em 

2003, três em 2001, 2002 e 2012, cinco em 1998, seis em 2006, 2008 e 2011, sete em 2007 e 

2009, dez em 2010. 

 Informes de mérito: 17, sendo um em 1998, 2002, 2003, 2006, 2008 e 2010; dois em 

1999, 2001, 2004 e 2009, três em 2000. 

 Medidas provisionais
175

: 26, sendo um em 1999, 2007 e 2010, dois em 2003, 2004, 

2009 e 2011, três em 1998, 2000 e 2006, seis em 2002. 

 

3.1.2.1.4 Chile 

 

Gráfico 11 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Chile 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 08, sendo um em 2004 e 2011 e dois em 2002, 2009 e 

2010. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 03, em 2001, 2006 e 2009. 

                                                           
175

 Vale mencionar que o Brasil teve contra si quatro solicitações de medidas cautelares apresentadas pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1996. Disponível em 

http://www.cidh.org/medidas/1996.sp.htm. Acesso em 08 jul. 2013. 
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 Informes de admissibilidade de petições: 36, sendo um em 1998, 2000, 2001 e 2006, 

dois em 2010, três em 2002, 2008 e 2009, quatro em 2004 e 2007, seis em 2003, sete em 

2005. 

 Informes de mérito: 08, sendo um em 1998, 2001, 2009 e 2010; dois em 1999 e 2005. 

 Medidas provisionais: 04, sendo um em 2001 e 2011, e dois em 1999. 

 

3.1.2.1.5 Colômbia 

 

Gráfico 12 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na 

Colômbia. 

 

 

    Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 07, sendo um em 2005 e dois em 1999, 2006 e 2007. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 02 em 1997. 

 Informes de admissibilidade de petições: 70, sendo um em 1997, 1998, dois em 2008, 

três em 2000, 2004, 2006 e 2012, quatro em 1999, 2001, 2002, 2003, cinco em 2005, oito em 

2007 e 2010, nove em 2009, dez em 2011.  

 Informes de mérito: 16, sendo um em 1997 e 2011, dois em 1999 e 2008, três em 2000 

e 2001; quatro em 1998. 
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 Medidas provisionais
176

: 175, sendo dois em 2012, cinco em 2005, seis em 1998, 2007 

e 2008, sete em 2011, nove em 1999, 2006 e 2009, onze em 2004, doze em 2000, quatorze em 

2001, quinze em 1997 e 2010, vinte e um em 2003, vinte e oito em 2002.  

 

3.1.2.1.6 Equador 

 

Gráfico 13 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Equador. 

 

 

    Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 25, sendo oito em 2000, onze em 2001, três em 2003 

e 2006. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 11, sendo um em 2000, 2002, 2004, 2005, 

2007, 2009, 2012, dois em 2001 e 2003. 

 Informes de admissibilidade de petições: 62, sendo um em 1998, 2006, dois em 1997, 

2000, 2001, 2003, 2008, três em 2004 e 2012, cinco em 2005 e 2007, seis em 2002, sete em 

2009, nove em 2011, doze em 2010. 

 Informes de mérito: 06, sendo um em 1997, 2001, 2008 e 2009; dois em 1999. 

 Medidas provisionais
177

: 16, sendo um em 1999, 2001, 2006, 2007, 2011 e 2012, dois 

em 2002 e 2004, três em 2003 e 2005. 

                                                           
176

 Merece menção que em 1996 a Colômbia teve três medidas provisionais prolatadas pela Comissão em seu 

desfavor. Disponível em http://www.cidh.org/medidas/1996.sp.htm. Acesso em 08 jul. 2013. 
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3.1.2.1.7 Guiana 

 

Gráfico 14 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na 

Guiana. 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 
  

 Informes de admissibilidade de petições: 01 em 2001
178

.  

 Não obstante ter a Comissão reconhecido o fato de a Guiana não ser signatária da 

Convenção Americana, entendeu que, em virtude dela ter se tornado membro da OEA em 01 

de janeiro de 1991, aplicar-se-ia o disposto no artigo 20 do Estatuto da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, que prevê a obrigação de a Comissão dispensar atenção 

redobrada à observância dos direitos mencionados nos artigos I, II, III, IV, XVIII, XXV e 

XXVI da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem aos Estados-membros da 

OEA que não são partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo-lhe 

facultado recomendar o que entender pertinente ao caso concreto. Como a petição tratava de 

detenção arbitrária e desaparecimento forçado, o que consubstancia violação aos artigos II 

(direito à igualdade perante a lei), XI (direito à preservação da saúde e bem-estar), XVIII 

(direito a um julgamento imparcial), XXV (direito à proteção contra prisão ilegal) e XXVI 
                                                                                                                                                                                     
177

 Importa mencionar que o Equador teve em 1996 um pedido de medidas provisionais deferido pela Comissão 

Interamericana de Direitos humanos em seu desfavor. Disponível em http://www.cidh.org/medidas/1996.sp.htm. 

Acesso em 08 jul. 2013.  
178

 Trata-se do Informe 80/01, Caso 12.264 – Franz Briton e Aka Collie Wills. Decisão disponível em 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Guyana12264.htm. Acesso em 17 jul. 2012. 
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(direito ao devido processo legal) da Declaração, a Comissão admitiu a petição e manteve as 

medidas provisionais que haviam sido concedidas anteriormente. 

 Informes de mérito: 01, em 2006, relativamente ao mesmo caso informado no 

parágrafo anterior. 

 Medidas provisionais: 03, em 2000, 2001 e 2008. 

 

3.1.2.1.8 Paraguai  

 

Gráfico 15 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Paraguai. 

 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 01 em 1999. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 07, sendo um em 1997, 1999, 2002, 2007, 

2010, dois em 2001.  

 Informes de admissibilidade de petições: 22, sendo um em 1999, 2001 e 2007, dois em 

2002 e 2010, três em 2008 e 2009, quatro em 2011, cinco em 2003.  

 Informes de mérito: 03, em 2002, 2009 e 2010. 

 Medidas provisionais: 11, sendo um em 1997, 1998, 2002, 2008 e 2010, dois em 2001, 

2003 e 2004. 
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3.1.2.1.9 Peru 

 

Gráfico 16 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Peru. 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 11, sendo um em 2002, 2004, 2008 e 2011, dois em 

2003 e 2007 e três em 2006.  

 Informes de inadmissibilidade de petições: 43, sendo um em 1999, 2001 e 2003, dois 

em 2004, três em 2007, quatro em 2008, cinco em 2006 e 2009, seis em 2005 e 2010, nove 

em 2011. 

 Informes de admissibilidade de petições: 74, sendo um em 1997, 2005, três em 2003 e 

2007, quatro em 1999, 2000, 2004 e 2009, cinco em 2008, seis em 1998, oito em 2001, treze 

em 2011, dezoito em 2010. 

 Informes de mérito: 28, sendo um em 2001 e 2009; seis em 1997, dez em 1999 e 2000. 

 Medidas provisionais: 37, sendo um em 2003, 2006, 2008, 2009 e 2010, dois em 2001, 

2002 e 2004, três em 2000 e 2005, quatro em 1999 e 2007, cinco em 1998 e sete em 1997. 

 

3.1.2.1.10 Suriname 

 

Gráfico 17 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Suriname. 
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     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 03, sendo um em 2007 e dois em 2008. 

 Informes de admissibilidade de petições: 05, sendo um em 2000, 2008, 2010 e dois em 

2007. 

 Medidas provisionais: 03, sendo um em 2002, 2004 e 2010. 

 

3.1.2.1.11 Uruguai  

 

Gráfico 18 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no 

Uruguai. 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 
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 Informes de soluções amistosas: 01 em 2010. 

 Informes de inadmissibilidade de petições: 02, em 2004 e 2010. 

 Informes de admissibilidade de petições: 04, sendo um em 2001 e 2007 e dois em 

2006. 

 Informes de mérito: 02, em 2006 e 2009. 

 

3.1.2.1.12 Venezuela  

 

Gráfico 19 - Estatísticas das atividades da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na 

Venezuela. 

 

 

     Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. 

 

 Informes de soluções amistosas: 02, em 2006 e 2011. 

  Informes de inadmissibilidade de petições: 09, sendo um em 2003 e 2004, dois em 

1998 e 2005, três em 2000. 

 Informes de admissibilidade de petições: 34, sendo um em 1998, 2010 e 2012, três em 

2001, 2006 e 2007, quatro em 2004, 2008 e 2009, cinco em 2005 e 2011. 

 Informes de mérito: 01, em 2000. 

 Medidas provisionais: 29, sendo um em 2005, 2011 e 2012, dois em 2000, 2001, 2004 

e 2010, cinco em 2003, treze em 2002. 
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3.1.3 A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 

 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) é tribunal supranacional 

não permanente, sediado em San José da Costa Rica, criada pela Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em 1969, mas aprovada pela Assembleia-Geral da OEA somente em 1978. 

É a segunda corte regional de direitos humanos, sendo a primeira a Corte Europeia de Direitos 

do Homem. Foi oficialmente instituída em 1978, quando da vigência da Convenção 

Americana, instalada em novembro de 1979 e seu Estatuto foi aprovado em agosto de 1980.  

 O regulamento da Corte sofreu modificações ao longo dos anos, sendo que a última 

data de 2010.  

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de órgão jurisdicional, cumula 

também funções consultivas. A primeira Opinião Consultiva da Corte foi emitida em 1982. 

Como órgão consultivo, a Corte realiza atividade hermenêutica das disposições da Convenção 

Americana e demais tratados de Direitos Humanos, aclarando eventuais questionamentos 

provindos dos Estados-Membros
179

, cediço que não pode emitir opiniões de ofício. 

 A importância da função consultiva da Corte pode ser verificada pela repercussão 

prática de suas opiniões junto aos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. 

Exemplifique-se com a Costa Rica, que regulamentou a profissão de jornalista no âmbito 

interno e a Guatemala, que reformulou sua legislação sobre pena de morte após a Corte 

Interamericana ter se pronunciado sobre o tema
180

. 

 As opiniões consultivas da Corte são consideradas fonte jurisprudencial de direito 

internacional. Há dois tipos de pareceres consultivos: os pareceres interpretativos dos tratados 

de direitos humanos do sistema interamericano e os pareceres sobre a compatibilidade 

legislativa interna em relação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na Tabela 3, 

                                                           
179

 Há até o presente vinte Opiniões Consultivas efetuadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

datando a última de 2009. O rol encontra-se disponível em http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm. Acesso em 

18 jul. 2012. Saliente-se que em 07 de julho de 2011 foi realizada uma solicitação de Opinião Consultiva 

conjuntamente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai acerca das obrigações dos Estados sobre a situação de 

crianças, adolescentes e suas famílias migrantes à luz dos artigos da Convenção Americana, da Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem e do artigo 13 da Convenção Interamericana para Prevenir e 

Sancionar a Tortura. O pedido de parecer consultivo encontra-se disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/soloc.cfm. Acesso em 18 jul. 2012. 
180

 Cf. CORREIA, Theresa Raquel Couto. Corte Interamericana de Direitos Humanos: repercussão jurídica 

das opiniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008, p. 264. 
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segue um resumo dos temas abordados nas opiniões consultivas até agora elaboradas pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

 

Tabela 3 - Opiniões consultivas elaboradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

N°/ Ano  Solicitante(s) Assunto 

01/1982 Peru  Interpretação do artigo 64 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 

02/1982 CIDH Interpretação dos artigos 74 e 75 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. 

03/1983 CIDH Restrições sobre a adoção da pena de morte diante das 

limitações da Convenção Americana.  

04/1984 Costa Rica Sobre proposta de alteração constitucional na Costa Rica 

relativamente à questão de naturalização e sua compatibilidade 

com a Convenção Americana. 

05/1985 Costa Rica Sobre liberdade de expressão e obrigatoriedade de ingresso em 

associação de jornalistas. 

06/1986 Uruguai Sobre a expressão “leis” no artigo 30 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos 

07/1986 Costa Rica  Sobre interpretação do artigo 14, 1.1 e 2° da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

08/1987 CIDH Sobre possibilidade de suspensão de habeas corpus por Estados 

signatários da Convenção Americana. 

09/1987 Uruguai  Sobre suspensão de garantias judiciais em situações de 

emergência. 

10/1989 Colômbia  Sobre competência da Corte para interpretar dispositivos da 

Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. 

11/1990 CIDH Sobre exceção ao requisito de esgotamento de recursos internos 

para admissibilidade de petições pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos 
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N°/ Ano  Solicitante(s) Assunto 

12/1991
181

 Costa Rica Compatibilidade de projeto de lei da Costa Rica com o artigo 

8.2. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

13/1993 Argentina e 

Uruguai 

Sobre atribuições da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em relação à regularidade jurídica de leis internas e 

sobre análise de mérito de petições declaradas inadmissíveis. 

14/1994 CIDH Responsabilidade internacional sobre leis domésticas 

manifestamente contrárias à Convenção Americana.  

15/1997 Chile  Sobre a elaboração e modificação de Informes/Recomendações 

da lavra da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

16/1999 México  Sobre o direito à informação sobre assistência jurídica consular 

a nacionais processados no estrangeiro, especialmente em casos 

de possível condenação à pena de morte.  

17/2002 CIDH Sobre responsabilidades estatais quanto à condição jurídica e os 

direitos da criança.  

18/2003 México  Sobre a condição jurídica e os direitos dos imigrantes sem 

documentação. 

19/2005 Venezuela  Sobre o controle de legalidade no exercício das atribuições da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

20/2009 Argentina  Sobre a interpretação do artigo 55 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. 

Fonte: Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm. Acesso em 02 ago. 2012. 

 

 A ratificação da Convenção Americana permite que os Estados-partes possam solicitar 

da Corte Interamericana opiniões consultivas. Todavia, a jurisdição da Corte é facultativa, 

condicionando-se ao aceite expresso do Estado a tal competência contenciosa, não bastando a 

ratificação da Convenção Americana para tanto. Assim, dos vinte e quatro países que 

ratificaram a Convenção, vinte e um se submetem à jurisdição supranacional, e as datas de tal 

reconhecimento diferem entre si, como se observa abaixo (TABELA 4). 

                                                           
181

 Após análise do pedido formulado pela Costa Rica, a Corte entendeu que exarar uma opinião consultiva para 

o caso concreto poderia refletir de forma negativa em questões contenciosas que estariam ainda na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e que não foram ainda submetidos à consideração da Corte, distorcendo a 

sistemática legal desta ao subtrair, por via consultiva, a possibilidade de oitiva das partes interessadas em 

demandas similares, o que consubstanciaria violação a direitos que a Corte tem por ofício proteger. Desta feita, a 

Corte fez uso da prerrogativa de não emitir opinião consultiva neste caso. 
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Tabela 4 - Data de submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos 

países do continente americano 

Países Data de submissão  

à jurisdição da Corte IDH 

Argentina  05/09/1984 

Barbados  04/06/2000 

Bolívia  27/07/1993 

Brasil  10/12/1998 

Chile  21/08/1990 

Colômbia  21/06/1985 

Costa Rica  02/07/1980 

Equador  24/07/1984 

El Salvador 06/06/1995 

Guatemala 09/03/1987 

Haiti 20/03/1998 

Honduras 09/09/1981 

México  16/12/1998 

Nicarágua 12/02/1991 

Panamá 09/05/1990 

Paraguai  26/03/1993 

Peru  21/01/1981 

República Dominicana 
25/03/1999 

Suriname 
12/11/1987 

Uruguai 
19/04/1985 

Venezuela  
24/06/1981 

Trinidad e Tobago  
28/05/1991 

Fonte: Elaborada após consulta no site http://www.corteidh.or.cr/. Acesso em 

20 nov. 2011. 

 

 Dominica, Jamaica e Granada até o presente optaram por não se filiar à jurisdição da 

Corte Internacional de Direitos Humanos, ficando assim a proteção dos direitos humanos 

nestes países limitada à atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diante de 

seu caráter ambivalente já mencionado. 
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 Trinidad e Tobago se submeteu à jurisdição da Corte por quase oito anos, tendo 

denunciado a Convenção em 28 de maio de 1998, com efeitos a partir da mesma data do ano 

seguinte.   

 A Venezuela denunciou a Convenção Americana em 06 de setembro de 2012, estando 

os efeitos de tal decisão diferidos no tempo e com termo inicial em 06 de setembro de 2013, 

caso seja ainda mantida pelo novo governo eleito a decisão tomada no ano anterior. 

 Antônio Augusto Cançado Trindade, ao tratar do histórico da participação do Brasil 

nas atividades de instituição dos diversos mecanismos de proteção internacional de direitos 

humanos, ressaltou o papel central da Delegação do Brasil à IX Conferência Internacional 

Americana em Bogotá na proposição de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos em 

1948, apesar de ter revisto esta posição em alguns pronunciamentos entre 1967 e 1969, 

retomando sua intervenção positiva em seguida
182

. 

 Curiosamente, o Brasil somente procedeu em 10 de dezembro de 1998, data do 

cinquentenário da Declaração Universal de Direitos Humanos, por intermédio do Decreto 

Legislativo 89/1998, à aceitação da competência em matéria contenciosa da Corte. Ressalte-se 

que a Constituição Federal Brasileira de 1988 já propugnava em suas disposições transitórias 

pela formação de um tribunal internacional de direitos humanos. 

 A Corte é composta por sete juízes, nacionais dos Estados membros da OEA, eleitos a 

título pessoal segundo condições equivalentes às exigidas para o exercício das atividades 

judiciais de maior grau do Estado-parte do qual provier, sendo vedada a coexistência de mais 

de um juiz da mesma nacionalidade. Seu mandato é de seis anos, permitida uma reeleição. 

Cada Estado poderá propor até três candidatos para o cargo, devendo ser um deles 

necessariamente de Estado diverso quando a lista apresentada for tríplice
183

. 

 A eleição dos juízes se perfaz de forma secreta e por maioria absoluta dos Estados-

partes da Convenção, gozando os eleitos dos privilégios diplomáticos necessários para o 

exercício de suas funções
184

. 

 A escolha do Presidente e Vice-Presidente é realizada pela própria Corte, havendo 

ainda uma Secretaria com atribuições administrativas
185

. 

                                                           
182

 Cf. TRINDADE, op. cit., p. 16-49. 
183

 Cf. artigos 4, 5.1 e 7 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  
184

 Cf. artigos 9.1 e 15.1 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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 A atuação da Corte é condicionada à submissão do caso à instância preliminar da 

Comissão Interamericana, a qual, em não logrando êxito na solução amigável do caso, ou à 

vista da recalcitrância do Estado em cumprir o que pactuara perante a própria Comissão, 

poderá entender pelo encaminhamento do caso à Corte, que pela via jurisdicional solucionará 

a lide. A Comissão Interamericana é considerada como parte perante a Corte no que concerne 

à função jurisdicional desta
186

. 

 Diferentemente da Comissão Interamericana, o juiz nacional de um Estado-parte 

demandado não será impedido de apreciar o caso, sendo facultado ao Estado demandado 

designar um juiz ad hoc para compor o colegiado. O quórum deliberativo é de cinco juízes, e 

as decisões devem ser tomadas por maioria simples, tendo o Presidente o voto de qualidade 

em caso de empate
187

.  

          No sistema judicial o Estado tem o dever de cumprir integralmente a sentença prolatada 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado não pode se eximir de cumprir a 

sentença alegando incompatibilidade com o direito interno, e a execução da sentença 

interamericana deverá obedecer ao direito processual intestino de execução de sentenças 

contra o Estado. Sobre a responsabilidade estatal sobre seus atos, Antônio Augusto Cançado 

Trindade dispõe que: 

 
O Estado – hoje se reconhece – é responsável por todos os seus atos – tanto jure 

gestionis como jure imperii – assim como por todas as suas omissões, por parte de 

qualquer de seus poderes ou agentes. Criado pelos seus próprios seres humanos, por 

eles composto, para eles existe, para a realização de seu bem comum.
188

. 

 

 Com efeito, o artigo 68, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é 

expresso ao afirmar que “Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a 

decisão da Corte em todo caso em que forem partes”. Neste diapasão, não se vislumbram 

argumentos de cunho jurídico que possam justificar ou explicar a posição de não 

cumprimento, pelos países signatários, da integralidade das cominações presentes nas 

sentenças exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, obrigando a que as 

                                                                                                                                                                                     
185

 Cf. artigos 12.1 e 14.1 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
186

 Cf. artigo 28 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
187

 Cf. artigos 10 e 23 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
188

 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006, p. 17. 
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sentenças sejam eternamente submetidas à supervisão de cumprimento pela mesma Corte 

prolatora.  

 A decisão da Corte vale como título executivo, tendo força vinculante e cogente em 

relação ao Estado demandado. Valério de Oliveira Mazzuoli explica que a interpretação do 

artigo 68, 2, da Convenção Americana, deve abarcar três obrigações dos Estados condenados 

pela Corte, a saber: a obrigação de indenizar vítima ou sua família, o dever de investigação 

dos fatos, até como forma de prevenir a reiteração de condutas similares e o dever de punição 

dos responsáveis pela violação a regras de Direitos Humanos
189

. 

 Louvam-se entendimentos como o esposado pelo Tribunal Constitucional da Bolívia, 

que considera a jurisprudência e as opiniões consultivas da Corte Interamericana vinculantes 

para todos os tribunais do país, o que demonstra um esforço de coesão entre o direito interno e 

o internacional em matéria de direitos humanos
190

.   

 A sentença da Corte, após proferida, deve ser notificada às partes interessadas, e o 

Estado condenado deve incontinenti tomar as providências necessárias ao cumprimento da 

decisão, sob pena de nova violação da Convenção e informação à Assembleia Geral da OEA 

para as providências sancionatórias cabíveis, fato que sempre repercute negativamente junto à 

comunidade internacional. Demais disso, todos os Estados-parte na Convenção deverão ter 

ciência do teor da sentença prolatada, tendo esta medida cunho pedagógico para que os 

demais Estados observem se semelhante violação vem tendo lugar em sua realidade local, 

acautelando-se em caso positivo diante do declarado posicionamento da Corte sobre o tema. 

          Ademais, à Corte Interamericana incumbe também realizar interpretação dinâmica dos 

Direitos Humanos elencados na Convenção Americana, considerando a evolução do direito ao 

longo do tempo, bem como efetuar o controle de convencionalidade das leis internas do 

Estado demandado em relação às normas internacionais que disciplinam os Direitos 

Humanos, através do qual se procura proteger o indivíduo da ação ou inação do próprio 

Estado-legislador que assim deveria proceder. Com isto serve a Corte de paradigma 

interpretativo em matéria de Direitos Humanos, seja em relação aos Tribunais Internacionais, 

seja em relação ao direito interno dos Estados que se submetem à sua jurisdição.  
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 Conforme estudo realizado por Fernando Basch e outros pesquisadores
191

, o tempo 

médio de tramitação da maioria dos casos finalizados com uma sentença da Corte 

Interamericana oscila entre 05 e 08 anos, e o tempo médio de cumprimento das medidas 

ordenadas nas sentenças da Corte é de um ano e oito meses, o que demonstra não somente um 

deslinde lento aos casos junto ao Tribunal, como também a parca celeridade dos Estados-

partes na Convenção aos comandos da Corte, apesar da ciência geral, pelos Estados-membros, 

das consequências de sua inação. 

 Anualmente, a Corte envia relatório à Assembleia-Geral da OEA sobre suas atividades 

no ano anterior e os casos em que o Estado sentenciado não adimpliu as obrigações constantes 

da sentença
192

. 

 Em julho de 1980 a Corte Interamericana e o governo costarriquenho firmaram 

convênio criando o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, sendo uma entidade 

internacional autônoma, de natureza acadêmica, visando ao estudo das questões relativas aos 

direitos humanos na América, sendo um órgão de suporte dentro do Sistema Interamericano. 

 

3.1.3.1. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos na América do Sul 

 

 A primeira sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos data de 1987, e sua 

atuação segue em ritmo crescente, ano após ano, acompanhando os processos de 

redemocratização e a paulatina tomada de consciência dos cidadãos americanos sobre seus 

direitos, o que repercute na disseminação deste mecanismo internacional de proteção junto 

aos Estados-membros que acederam à jurisdição da Corte.  

 Sendo o enfoque do presente estudo a integração regional sul-americana, será  

apresentada a seguir a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos doze países 

que compõem a região, consubstanciada no rol de casos com sentenças prolatadas pela Corte 

em face de cada um dos Estados-partes, opiniões consultivas dirigidas a cada Estado, bem 

como os casos em que houve pronunciamento sobre medida cautelar requerida e/ou 

supervisão de sentenças. 
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 Como dito alhures, e conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a 

Corte recebe da Comissão Interamericana os casos em que esta não logrou êxito na tentativa 

de solução amistosa do conflito; não houve cumprimento pelo Estado-parte das 

recomendações por esta formuladas e/ou não houve arquivamento do caso pela Comissão. 

Portanto, há inúmeros casos que tramitam junto à Comissão e que não chegaram e nem sequer 

chegarão ao conhecimento da Corte Interamericana, o que justifica o reduzido número de 

sentenças prolatadas ao longo de sua existência, comparativamente ao número de casos 

levados ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 Por fim, importa lembrar que a Guiana é o único país sul-americano que não ratificou 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, via de consequência, não se submete à 

jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É possível – e desejável - que os 

movimentos de integração regional de maior envergadura, que hoje afloram com iniciativas 

como a UNASUL, possam contribuir para a inserção deste país ao grupo, como forma de 

garantir uma harmonia entre as doze nações sul-americanas. 

 

3.1.3.1.1. Argentina
193

 

 

 Sentenças prolatadas pela Corte em face do Estado argentino
194

: 

a) Caso Maqueda (sentença prolatada em 17 de janeiro de 1995) – denúncia 

formulada em 15 de setembro de 1992 e submetida à Corte em 25 de maio de 

1994.  Guillermo Maqueda, membro ativo do movimento Todos por la Patria, 

participou de uma reunião em 22 de janeiro de 1989 em que se discutiu a 

realização de um protesto que findou por não ocorrer. Em 11 de junho de 1990 foi 

preso e condenado a 10 anos de prisão por suposta co-autoria em associação ilícita 

qualificada e participação secundária em rebelião, usurpação, roubo, homicídios 

consumados e tentados, lesões graves e leves, sob a égide de uma “Lei de Defesa 

da Democracia”, tendo lhe sido negado o recurso de revisão de sentença. Em 20 de 

setembro de 1994 foi ultimado um acordo entre as partes e o peticionário obteve 

livramento condicional, com previsão de extinção da pena em abril de 1997. A 

Comissão Interamericana desistiu do caso em virtude da solução amistosa que 
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culminou na restituição do direito à vítima. A Corte admitiu a desistência da ação, 

ressaltando que poderia ser reaberto o caso em havendo mudança nas condições 

acordadas pelas partes
195

. 

b) Caso Garrido e Baigorria (sentença de mérito prolatada em 02 de fevereiro de 

1996 e pronunciamento sobre reparações e custas em 27 de agosto de 1998, com 

supervisão de sentença em 2004 e 2007
196

) – denúncia de desaparição forçada 

formulada em 29 de abril de 1992, submetida à jurisdição da Corte em 29 de maio 

de 1995. Em 27 de abril de 1990 Adolfo Argentino Garrido Calderón e Raúl 

Baigorria Balmaceda foram presos por quatro indivíduos uniformizados como 

policiais de Mendoza, Argentina, enquanto estavam em um veículo, não mais 

sendo vistos desde então, tendo vários habeas corpus sido impetrados visando a 

liberação dos desaparecidos. O Estado argentino reconheceu sua responsabilidade 

internacional pelos fatos apresentados em 11 de setembro de 1995, aceitando, 

portanto, que teria violado os artigos 1.1 (obrigação de respeitar os direitos 

convencionais), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 7 (direito à 

liberdade pessoal), 7.5 (direito de ter detenção comunicada ao juiz competente e 

julgamento em prazo razoável), 7.6 (direito de recurso judicial), 8 (garantias 

judiciais), 8.1 (direito de ser ouvida com garantias e em prazo razoável), 9 (direito 

a um julgamento justo) e 25 (proteção judicial) da Convenção
197

. 

c) Caso Cantos (com pronunciamento em 2001 e sentença de mérito prolatada em 28 

de novembro de 2002, com supervisão de sentença em 2005, 2007, 2009 e 2010) – 

denúncia feita em 29 de maio de 1996, com aditamentos posteriores, submetida à 

Corte em 10 de março de 1999, no sentido de que José Maria Cantos, dono de 

extenso grupo empresarial na Província de Santiago del Estero, Argentina, dentre 

os quais uma empresa de radiodifusão, teve em 1972 sequestrados seus 

documentos contábeis, livros comerciais, títulos e ações mercantis, gerando um 

vultoso prejuízo econômico. Cantos ajuizou ações para reaver os documentos e 
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obter as reparações dos danos sofridos, tendo ao invés sofrido perseguições por 

agentes estatais, perseguições estas que se estenderam a seus filhos, que foram 

presos diversas vezes, e sua família mantida em cárcere privado dentro de sua 

própria casa. Demais disso, José Maria Cantos foi processado judicialmente por 17 

vezes no mesmo período, tendo sido condenado a pagamentos altos, inclusive a 

título de honorários advocatícios mesmo quando o peticionário pediu gratuidade da 

justiça. O Estado argentino foi condenado por violar a Convenção Americana em 

seus artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1 da Convenção Americana, relativamente ao direito 

às garantias judiciais e ao direito à proteção judicial. Houve voto fundamentado do 

Juiz ad hoc  Júlio A. Barberis
198

. 

d) Caso Bulacio (sentença prolatada em 18 de setembro de 2003, com supervisão de 

sentença em 2004 e 2008) – denúncia formulada em 13 de maio de 1997, 

submetida à Corte em 24 de janeiro de 2001. Caso em que o então adolescente 

Walter David Bulacio, no dia 19 de abril de 1991, foi detido juntamente com cerca 

de 80 pessoas em um local onde ocorreria um concerto de rock em Buenos Aires. 

O jovem foi torturado, seus familiares não foram notificados da detenção e no dia 

seguinte fora hospitalizado com diagnóstico de traumatismo craniano, vindo a 

falecer em 26 de abril de 1991. A ação penal foi considerada prescrita pela justiça 

argentina em 21 de novembro de 2002. O Estado admitiu sua responsabilidade 

internacional, entendendo ter violado os artigos 4 (direito à vida), 5 (direito à 

integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 19 (direitos de proteção à 

criança), 8 (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial) c.c 1.1 (obrigação de 

respeitar os direitos) e 2 (dever de adotar disposições de direito interno) da 

Convenção. Houve votos concorrente e fundamentado dos Juízes Sérgio García 

Ramírez e Antônio Augusto Cançado Trindade, respectivamente
199

. 

e) Caso Bueno Alves (sentença prolatada em 11 de maio de 2007, com supervisão de 

sentença em 2011) – denúncia apresentada em 24 de agosto de 1994, submetida à 

Corte em 31 de março de 2006. O uruguaio residente na Argentina Juan Francisco 

Bueno Alves tentou realizar uma aquisição imobiliária com Norma Lage, a qual  

findou em litígios mútuos por práticas de golpe, amaças e extorsão, culminando 

com o desfazimento da transação. Em 05 de abril de 1988 tanto Juan quanto seu 

advogado foram detidos no escritório de advocacia deste pela Divisão de 
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Defraudações e Golpes da Polícia Federal da Argentina. Bueno Alves foi torturado 

com o fim de confessar ações criminosas contra Norma Lage e sofreu sequela 

auditiva e de equilíbrio. O Estado reconheceu sua responsabilidade internacional, 

assentindo que violara os artigos 5.1, 5.2, 8.1. e 25 c.c 1.1 da Convenção (direito à 

integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial), em relação a vítima e 

violou o artigo 5.1. c.c 1.1 (direito à integridade pessoal) em relação aos familiares 

de Bueno Alves
200

. 

f) Caso Kimel (sentença prolatada em 02 de maio de 2008, com supervisão de 

sentença em 2010 e 2013) – denúncia formulada em 06 de dezembro de 2000, 

levada à Corte em 19 de abril de 2007. O caso trata do jornalista, escritor e 

investigador histórico Eduardo Gabriel Kimel, que publicou livros sobre a história 

política argentina, dentre os quais “O Massacre de São Patrício”, em que expôs o 

resultado de sua investigação sobre o assassinato de cinco religiosos, criticando a 

atuação das autoridades investigadoras, dentre elas um juiz. Este magistrado 

ajuizou em 28 de outubro de 1991 ação criminal contra o jornalista por calúnia, 

culminando com a condenação de Kimel a 01 ano de prisão e multa. O Estado 

reconheceu sua responsabilidade internacional de que teria violado a liberdade de 

expressão conforme artigos 13.1 e 13.2 c.c 1.1 e 2, da Convenção, bem como o 

direito a ser ouvido em prazo razoável, conforme artigos 8.1 c.c 1.1 e o princípio 

da legalidade contido no artigo 9 c.c 1.1 e 2 da Convenção. Com votos 

concorrentes de Sérgio García Ramírez e Diego García-Sayán
201

. 

g) Caso Bayarri (sentença prolatada em 30 de outubro de 2008, com supervisão de 

sentença em 2010 e 2012) – denúncia interposta em 05 de abril de 1994, submetida 

à Corte em 16 de julho de 2007; o caso trata da detenção ilegal e arbitrária de Juan 

Carlos Bayarri, ocorrida em 18 de novembro de 1991 em Buenos Aires, além de 

prisão preventiva excessiva, que perdurou 13 anos sob argumento de confissão 

obtida sob tortura, e denegação de justiça. Apesar de entender provada a tortura, o 

Estado não apresentou resposta adequada, tendo o peticionário sido processado 

criminalmente por sequestros reiterados. O Estado foi condenado pela Corte por 

violação aos artigos 7.1., 7.2. e 7.5 c.c 1.1 (direito à liberdade pessoal); 5.1. e 5.2 

c.c 1.1 (direito à integridade pessoal); 8.1., 8.2, 8.2.g c.c 1.1 (garantias judiciais, 

entre elas o direito a recorrer); 8.1 e 25.1 c.c 1.1 (garantias judiciais e direito a 
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recurso efetivo e rápido); artigo 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para 

Prevenir e Sancionar a Tortura. Com voto concorrente do Juiz Sérgio García 

Ramírez
202

. 

h) Caso Torres Millacura e Outros (sentença prolatada em 26 de agosto de 2011) – 

denúncia formulada em 14 de novembro de 2003, levada à Corte em 18 de abril de 

2010. O caso trata de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 

Ivan Eladio Torres Millacura a partir de 03 de outubro de 2003. O Estado aceitou a 

responsabilidade parcial pelos fatos narrados, considerando a Corte ter havido 

violação à Convenção Americana em seus artigos 7.1, 7.2, 7.3 c.c 1.1 e 2 (direito à 

liberdade pessoal); 5.1 e 5.2 c.c 1.1 (direito à integridade pessoal); 3, 4.1, 5.1, 5.2 e 

7.1, 7.2 e 7.3 c.c 1.1 e 2 (direito à personalidade jurídica, direito à vida, direito à 

integridade pessoal e direito à liberdade pessoal); artigos I.b, II e XI da Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas; 8.1 e 25.1 c.c 1.1 

(direito às garantias judiciais e proteção judicial) e artigos 1, 6 e 8 da Convenção 

Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura, em relação aos familiares da 

vítima. Voto concorrente do Juiz Eduardo Vio Grossi
203

.  

i) Caso Grande (sentença prolatada em 31 de agosto de 2001) – denúncia formulada 

em 02 de novembro de 1994, levada ao conhecimento da Corte em 04 de maio de 

2010. Caso em que o peticionário Jorge Fernando Grande informou ter sofrido 

violação do direito ao devido processo legal em processo contencioso 

administrativo, que tramitou com diversas irregularidades, demora indevida, 

baseado em prova declarada nula, sem chance de recurso, tendo a Comissão 

Interamericana também aduzido que o mesmo ocorreu em processo penal existente 

contra o peticionário. A Corte admitiu duas exceções preliminares trazidas pelo 

Estado, quais sejam, a incompetência ratione temporis da Corte, já que os fatos 

objeto da denúncia tiveram lugar antes de 05 de setembro de 1984, o que afastaria 

a competência da Corte, e a violação do direito de defesa do Estado argentino 

durante o trâmite do caso perante a Comissão Interamericana, gerando 

desigualdade entre as partes, visto que a denúncia se referia aos resultados de uma 

causa em sede contenciosa administrativa e a Comissão teria aditado o objeto 

processual da denúncia enfocando também fatos ocorridos no âmbito processual 

penal. Portanto, dada a prejudicialidade das questões preliminares, a matéria de 
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fundo não foi conhecida pela Corte, tendo esta verificado que na data da denúncia 

o feito criminal em desfavor do peticionário estava sobrestado na justiça 

doméstica, o que lhe favorecia
204

. 

j) Caso Fontevecchia e D´Amico (sentença prolatada em 29 de novembro de 

2011)
205

 – denúncia apresentada em 15 de novembro de 2001 e submetida à Corte 

em 10 de dezembro de 2010. Trata-se de denúncia de violação à liberdade de 

expressão de Jorge Fontevecchia e Hector D´Amico, diretor e editor da revista 

“Noticias”, respectivamente. Foram ambos condenados civilmente pela publicação 

de dois artigos em 1995 sobre a existência de um filho não reconhecido do então 

presidente argentino Carlos Saúl Menen com uma deputada. As sentenças internas, 

inclusive da Corte Suprema, entenderam ter havido violação ao direito à vida 

privada do chefe de Estado. A Corte condenou o Estado por violação ao artigo 13 

(direito à liberdade de expressão) c.c 1.1 da Convenção Americana
206

.  

k) Caso Fornerón e Filha (sentença prolatada em 27 de abril de 2012) – denúncia 

apresentada em 14 de outubro de 2004 e caso submetido à consideração da Corte 

em 29 de novembro de 2010. Em 16 de junho de 2000 nasceu M, filha de Diana 

Elizabeth Enríquez e do peticionário Leonardo Aníbal Javier Fornerón, sendo que 

no dia seguinte a genitora entregou sua filha para guarda provisória com fins de 

adoção a um casal à revelia do peticionário, que somente soube da gravidez em 

estado avançado, sendo que a genitora da menor negava confirmar a paternidade 

de sua filha. O peticionário reconheceu a paternidade da criança um mês depois do 

seu nascimento. O litígio pela guarda da criança entre o casal adotante e Leonardo 

Fornerón iniciou-se em julho de 2000 e em 23 de dezembro de 2005 foi concedida 

a adoção de M para o casal adotante, sendo que em maio de 2011 a Sala Civil e 

Comercial do Superior Tribunal de Justiça de Entre Ríos, ouvidas as partes e a 

criança, acordou um regime de visitas progressivo entre pai e filha. O Estado 

argentino foi condenado por violar a Convenção Americana em seus artigos 8.1 e 

25.1 c.c 1.1. e 17.1; 17.1 c.c 1.1, 8.1, 25.1; artigos 19 e 2 c.c 19, 8.1., 25.1 e 1.1, 

também em relação à menor M., por violar direito às garantias judiciais 

relativamente ao prazo razoável do processo, direito a um recurso rápido e efetivo, 
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obrigação de respeitar direitos e direito de proteção à família, direito de adoção de 

medidas de proteção à criança, dever de adotar disposições de direito interno
207

. 

l) Caso Furlan e familiares (sentença prolatada em 31 de agosto de 2012) – 

denúncia apresentada em 18 de julho de 2001 e caso submetido à Corte em 15 de 

março de 2011. Em 21 de dezembro de 1988, Sebastián Claus Furlan, então 

adolescente com 14 anos de idade, adentrou a um prédio de propriedade do 

Exercito Argentino onde normalmente crianças e adolescentes iam brincar ou 

praticar esportes, sendo área que não dispunha de alambrados ou cercas que 

impedissem a entrada. Já no interior do prédio, enquanto pendia em um travessão, 

a peça de aproximadamente 45 kg caiu sobre si, golpeando-o com força na cabeça 

e ocasionando traumatismo encéfalo craneano, fratura do osso parietal direito e 

coma grau II-III, permanecendo em coma até 18 de janeiro de 1989. O jovem teve 

como sequelas severo grau de incapacidade mental, tendo seu genitor ingressado 

em juízo em 18 de dezembro de 1990 para responsabilizar o estado argentino por 

negligência, sendo que a conclusão da demanda somente se deu quase doze anos 

depois, em 12 de março de 2003, dia em que foram pagas as indenizações devidas. 

O Estado argentino foi condenado por violação aos artigos 8.1 c.c 19 e 1.1; 25.1, 

25.2.c e 21 c.c 1.1.; 5.1; 8.1. e 25 c.c 1.1, em relação a seus familiares. Desta 

forma, foram reconhecidas por unanimidade as violações às garantias processuais 

de ser ouvido em prazo razoável por tribunal competente, direito de proteção ao 

menor conforme sua condição peculiar, respeito aos direitos contidos na 

Convenção, direito a um recurso rápido e efetivo, garantia de cumprimento da 

decisão prolatada judicialmente; direito à propriedade privada; direito à 

integridade física, psíquica ou moral. Houve voto concorrente da Juíza Margarette 

May Macaulay no sentido da possibilidade de solucionar o conflito por uma 

perspectiva que contempla a justiciabilidade direta dos direitos econômicos, 

sociais e culturais dentro do alcance do artigo 26 da Convenção Americana, face a 

obrigação de respeito e garantia do direito à saúde e à seguridade social
208

.  

m) Caso Mohamed (sentença prolatada em 23 de novembro de 2012) – denúncia 

formulada em 18 de março de 1996 e caso submetido à Corte em 13 de abril de 

2011. Caso em que o motorista de ônibus Carlos Alberto Mohamed foi condenado 
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criminalmente por homicídio culposo por acidente de trânsito ocorrido em 16 de 

maio de 1992, tendo a condenação sido prolatada por tribunal de segunda instância 

apesar de absolvido em primeira instância. O Estado argentino foi condenado por 

violação ao artigo 8.2.h cumulado com os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, tratando-se do direito de recorrer da sentença a um juízo 

ou tribunal de instância superior cumulado com a obrigação estatal de respeitar os 

direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção e de adotar disposições de 

direito interno para fazer efetivos os direitos e liberdades garantidos pela 

Convenção Americana. Houve voto parcialmente dissidente por parte do Juiz 

Alberto Pérez Pérez pelo afastamento da violação do artigo 9 da Convenção 

Americana (principio da legalidade e retroatividade da lei mais benigna), visto que 

seus pares entenderam por maioria que não caberia determinar a violação a 

referido artigo tendo por base as circunstâncias do caso, abstendo-se, portanto, de 

apreciar tal imputação
209

.  

 Opiniões consultivas da Corte: 13/1993, sobre atribuições da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos e 20/2009, sobre o artigo 55 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

 Medidas provisionais determinadas
210

:  

a) Caso Bueno Alves (2007)
211

; 

b) Assunto das Penitenciárias de Mendoza (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 

2011)
212

; 

c) Assunto Millacura Llaipén e Outros – alterado para Torres Millacura y Otros 

(2006, 2008, 2011, 2012, 2013)
213

; 
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 O caso trata de ameaças e intimidações a diversas pessoas em decorrência da investigação do 

desaparecimento forçado de Ivan Eladio Torres Millacura. Em sua mais recente manifestação, a Corte indeferiu 

um pedido de proteção, cessou os efeitos de medidas anteriormente deferidas a 08 solicitantes, deferindo 
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d) Assunto Reggiardo Tolosa (1993, 1994)
214

. 

 

3.1.3.1.2. Bolívia
215

  

 

 Sentenças prolatadas pela Corte em face do Estado boliviano: 

a) Caso Trujillo Oroza (sentença de mérito prolatada em 26 de janeiro de 2000 e 

reparações e custas determinadas em 27 de fevereiro de 2002, com supervisão de 

sentença em 2004, 2005, 2007 e 2009) – denúncia efetivada em 28 de setembro de 

1992, encaminhada à Corte em 09 de junho de 1999. Em 23 de dezembro de 1971 

José Carlos Trujillo Oroza, estudante universitário com 21 anos de idade, foi 

detido sem ordem judicial em Santa Cruz, transferido em seguida ao cárcere 

denominado El Pari, tendo sido informada sua prisão aos familiares em 15 de 

janeiro de 1972. No mês seguinte Trujillo Oroza foi novamente transferido. A 

família não teve condições de denunciar os fatos perante os tribunais internos 

diante da instabilidade política do país interrompida por sucessivos golpes de 

Estado, sendo a investigação iniciada somente em 08 de janeiro de 1999. Foi 

admitido o reconhecimento da responsabilidade do Estado, declarando sua 

violação à obrigação de respeitar os direitos convencionados, bem assim aos 

direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, 

à liberdade pessoal, às garantias judiciais e proteção judicial (artigos 1.1, 3, 4, 5.1 e 

5.2, 7, 8.1 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos)
216

. 

b) Caso Ticona Estrada e Outros (sentença de mérito prolatada em 27 de novembro 

de 2008 e interpretação de sentença em 01 de julho de 2009, com supervisão de 

sentença em 2011) – denúncia apresentada em 09 de agosto de 2004, levado à 

Corte em 08 de agosto de 2007. O caso trata da desaparição forçada de Renato 

Ticona Estrada a partir de 22 de julho de 1980, detido que foi por patrulha do 

Exército quando se encontrava com seu irmão, bem como da consequente 

impunidade do caso, denegação de informações e não reparação à família da 

                                                                                                                                                                                     

medidas de proteção à integridade física e vida de dois beneficiários, alterando o nome do caso para Torres 

Millacura y Otros.   
214

 Cuida de caso envolvendo menores que foram retirados do convívio da genitora, a qual estava custodiada, 

sendo criados por família adotiva à revelia dos pais biológicos. Após comprovada a adoção das medidas de 

proteção à saúde física e psíquica dos menores, e retorno destes ao convívio dos genitores e parentes biológicos, 

foi arquivado o expediente. 
215

 Disponível em http://corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=6. Acesso em 02 jan. 2013 e disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/mapa-interactivo. Acesso em 13 mai. 2013. 
216
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vítima. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade 

internacional do Estado, entendendo que este violou os direitos à liberdade 

pessoal, integridade pessoal e vida (artigos 7, 5.1, 5.2, 4.1 c.c 1.1 da Convenção) e 

artigo I.a da Convenção Interamericana sobre Desaparição Forçada de Pessoas; 

violou direito às garantias judiciais e a proteção judicial (artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1), 

bem como à integridade pessoal (artigo 5.1 c.c 1.1) e artigo I.a da Convenção 

Interamericana sobre Desaparição Forçada de Pessoas quanto aos familiares da 

vítima; descumpriu as obrigações do artigo I.d e III da Convenção Interamericana 

sobre Desaparição Forçada de Pessoas, cumulado com o artigo 2 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, que trata da obrigação de adotar disposições 

de direito interno para efetivar os direitos consagrados na Convenção. Houve voto 

fundamentado conjunto dos Juízes Diego García-Sayán e Sérgio García 

Ramírez
217

. 

c) Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña (sentença prolatada em 01 de setembro de 

2010, supervisão de sentença em 2013) – denúncia efetuada em 26 de setembro de 

2003, levada à Corte em 12 de maio de 2009. Caso de desaparecimento forçado de 

Rainer Ibsen Cárdenas e José Luis Ibsen Peña a partir de outubro de 1971 e 

fevereiro de 1973 respectivamente, seguida da impunidade dos fatos e falta de 

reparação aos familiares. Os restos mortais de Rainer foram localizados em 2008. 

A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade estatal no tocante à 

violação dos artigos 1.1, 3, 4, 5, 7, 8 e 25 da Convenção Americana, entendendo 

por unanimidade que o Estado violou o direito de liberdade pessoal, integridade 

pessoal, reconhecimento da personalidade jurídica e direito à vida (artigos 7.1, 5.1, 

5.2, 3 e 4.1 c.c 1.1, da Convenção) e artigo XI da Convenção Interamericana sobre 

Desaparição Forçada de Pessoas; violação à integridade pessoal (artigo 5.1 e 5.2 

c.c 1.1) quanto aos familiares das vitimas; direito às garantias judiciais e proteção 

judicial (artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1 e 2) e artigo I.b da Convenção Interamericana 

sobre Desaparição Forçada de Pessoas em prejuízo de 04 vítimas
218

.   

 

3.1.3.1.3. Brasil
219

 

 

                                                           
217

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_191_esp.pdf. Acesso em 31 mai. 2013. 
218

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf. Acesso em 31 mai. 2013. 
219

 Disponível em http://corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=7. Acesso em 02 jan. 2013 e disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/mapa-interactivo. Acesso em 13 mai. 2013. 



119 

 

 Sentenças prolatadas pela Corte em face do Estado brasileiro: 

a) Caso Ximenes Lopes (exceção preliminar analisada em 30 de novembro de 2005 

e sentença de mérito prolatada em 04 de julho de 2006, com supervisão de 

sentença em 2008, 2009 e 2010) – denúncia aduzida em 22 de novembro de 1999 e 

encaminhada para a Corte em 01 de outubro de 2004. Apura as condições 

degradantes sofridas durante a hospitalização de Damião Ximenes Lopes na Casa 

de Repouso Guararapes, em Sobral, Estado do Ceará, tendo o mesmo sido 

internado em 01 de outubro de 1999 e vindo a óbito três dias depois. A Corte 

admitiu o reconhecimento parcial da responsabilidade estatal quanto à violação dos 

direitos à vida e à integridade pessoal (artigos 4.1, 5.1 e 5.2 c.c 1.1), condenando 

em acréscimo o Estado brasileiro por violação ao direito à integridade pessoal em 

prejuízo dos familiares da vítima (artigo 5 c.c 1.1); direito às garantias judiciais e 

proteção judicial quanto aos familiares da vítima (artigo 8.1 e 25.1 c.c 1.1). Houve 

voto fundamentado do Juiz Sérgio García Ramírez e voto separado do Juiz 

Antônio Augusto Cançado Trindade sustentando que a sentença exarada deveria 

ter sido mais ampla. O caso foi emblemático porque pela primeira vez tratou de 

apurar violações sofridas por vítima portadora de incapacidade mental
220

. 

b) Caso Nogueira de Carvalho e Outro (sentença prolatada em 28 de novembro de 

2006) – denúncia formulada em 11 de dezembro de 1997 e levada à Corte em 13 

de janeiro de 2005. Gilson Nogueira de Carvalho era um advogado defensor dos 

direitos humanos e denunciava crimes cometidos pelo grupo de extermínio 

chamado “Meninos de Ouro”, formados por policiais civis e outros servidores 

públicos. Foi assassinado em 20 de outubro de 1996 em Macaíba, Estado do Rio 

Grande do Norte. A Corte arquivou o expediente reputando insuficientes as provas 

apresentadas
221

. 

c) Caso Escher e Outros (sentença de mérito prolatada em 06 de julho de 2009, com 

interpretação de sentença em 20 de novembro do mesmo ano, e supervisão de 

sentença em 2010 e 2012) – denúncia formulada à Comissão em 26 de dezembro 

de 2000, levada à Corte em 20 de dezembro de 2007. O caso trata da interceptação 

e monitoramento ilegais de linhas telefônicas de Arlei José Escher, Dalton Luciano 

de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni e Eduardo 

Aghinoni, membros da Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais 
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(ADECON) e da Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante LTDA (COANA) 

entre os meses de abril de junho de 1999 pela polícia militar do Paraná. O Estado 

foi condenado por violar o direito à vida privada, honra e reputação das vítimas 

(artigo 11 c.c 1.1), direito à liberdade de associação (artigo 16 c.c 1.1), garantias 

judiciais e proteção judicial no tocante a uma ação penal movida contra o ex-

Secretário de Segurança, falta de investigação dos responsáveis pela primeira 

divulgação das conversas telefônicas e falta de motivação da decisão 

administrativa sobre a conduta funcional da magistrada que autorizara a 

interceptação (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1). Houve voto concorrente do Juiz Sérgio 

García Ramírez e do Juiz ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas
222

.  

d) Caso Garibaldi (sentença prolatada em 23 de setembro de 2009, com supervisão 

de sentença em 2011 e 2012) – denúncia apresentada em 06 de maio de 2003, 

levada à Corte em 24 de dezembro de 2007. Trata-se do homicídio de Sétimo 

Garibaldi, ocorrido em 27 de novembro de 1998 durante uma operação 

extrajudicial de desalojamento de trabalhadores sem terra que ocupavam uma 

fazenda em Querência do Norte, Estado do Paraná. A Corte declarou parcialmente 

admissível exceção preliminar de incompetência ratione temporis, afastando 

analisar suposta violação ao direito à integridade pessoal quanto ao suposto 

sofrimento prévio do falecimento da vítima, mas manteve sua competência para 

analisar fatos e omissões sobre a investigação da morte da vítima após o dia 10 de 

dezembro de 1998, data em que o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da 

Corte Interamericana. A Corte condenou o Estado brasileiro por violar direito às 

garantias judiciais e proteção judicial (artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1) em prejuízo da 

esposa e filhos da vítima. Com voto concorrente do Juiz ad hoc Roberto de 

Figueiredo Caldas
223

.  

e) Caso Gomes Lund e Outros, conhecido também por “Guerrilha do Araguaia” 

(sentença prolatada em 24 de novembro de 2010) – denúncia apresentada em 07 de 

agosto de 1995, encaminhada à Corte em 26 de março de 2009. O caso cuida da 

apuração da responsabilidade estatal pela detenção arbitrária, tortura e desaparição 

forçada de cerca de 70 indivíduos, entre membros do Partido Comunista do Brasil 

e campesinos da região do Araguaia, fatos praticados por membros do Exército 

entre 1972 e 1975 para erradicar a chamada “Guerrilha do Araguaia” no contexto 
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da ditadura militar que perdurou no país entre 1964-1985, bem assim sobre a 

restrição do acesso à informação pelos familiares das vítimas, visto que a Lei 

6.683/1979, a Lei de Anistia, impediu a investigação e a disseminação de 

informações sobre os fatos ocorridos. A Corte admitiu parcialmente a exceção 

preliminar de incompetência temporal desta, e no mérito entendeu que a Lei de 

Anistia é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

carecendo, portanto, de efeitos jurídicos, e que o Estado brasileiro violou o direito 

ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, integridade pessoal e 

liberdade pessoal de 62 vítimas (artigos 3, 4, 5 e 7 c.c 1.1); violou a obrigação de 

adequar o direito interno à Convenção (artigo 2 c.c 8.1, 25 e 1.1); violou o direito 

às garantias judiciais e proteção judicial quanto a 71 vítimas (artigo 8.1 e 25.1 c.c 

1.1 e 2); direito à liberdade de pensamento e expressão (artigo 13 c.c 1.1, 8.1 e 25) 

quanto a 13 vítimas; garantias judiciais por exceder o prazo razoável do processo 

quanto a 17 vítimas (artigos 8.1 c.c 1.1 e 13.1); direito à integridade pessoal quanto 

aos familiares das vítimas (artigo 5.1 c.c 1.1). A Corte entendeu que o número de 

vítimas pode ser maior caso 38 familiares de falecidos venham a comprovar a data 

provável do falecimento posterior ao dia 10 de dezembro de 1998. Houve voto 

concorrente do Juiz ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas
224

.  

 Medidas cautelares: 

a) Caso Presídio Urso Branco, em Rondônia (2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 

2011)
225

; 

b) Caso da Unidade de Internação Socioeducativa, no Espírito Santo (2011, 2012)
226

; 

c) Pessoas privadas de liberdade da penitenciária “Dr. Sebastião Martins Silveira”, 

em Araraquara, São Paulo (2006, 2008)
227

; 

d) Crianças e adolescentes privados de liberdade no “Complexo do Tatuapé” da 

Fundação Casa (2005, 2006, 2007, 2008)
228

; 
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e) Caso Gomes Lund e Outros (2009)
229

. 

 

3.1.3.1.4. Chile
230

 

 

 Sentenças proferidas em face do Estado chileno: 

a) Caso “A Última Tentação de Cristo” – Olmedo Bustos e Outros (sentença 

prolatada em 05 de fevereiro de 2001, com supervisão de sentença em 2002 e 

2003) – denúncia apresentada em 03 de setembro de 1997, levada à Corte em 15 

de janeiro de 1999. Questão sobre eventual prejuízo sofrido pela sociedade 

chilena, figurando também como vítimas Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro 

Colombara López, Cláudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Marias Insunza 

Tagle e Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de censura judicial imposta à 

publicização e exibição do filme “A Última Tentação de Cristo” confirmada pela 

Corte Suprema do Chile em 17 de junho de 1997. Foi aceito o reconhecimento 

parcial de responsabilidade do Estado chileno. A Corte condenou o Estado por 

violação ao direito à liberdade de pensamento e expressão e às obrigações gerais 

de respeitar os direitos e adotar medidas de direito interno respectivas (artigo 13 

c.c 1.1 e 2). Com votos concorrentes dos Juízes Antônio Augusto Cançado 

Trindade e de Carlos Vicente de Roux Rengifo
231

. 

b) Caso Palamara Iribarne (sentença prolatada em 22 de novembro de 2005, com 

supervisão de sentença em 2007, 2008, 2009 e 2011) – denúncia apresentada em 

16 de janeiro de 1996, submetida à Corte em 13 de abril de 2004. Cuida o caso da 

proibição, em março de 1993, da publicação do livro de autoria de Humberto 

Antonio Palamara Iribarne, oficial da reserva do Exército chileno, de nome “Ética 

y Servicios de Inteligencia”, bem como da apreensão dos originais do texto e da 

suposta eliminação do hard disk do computador pessoal da vítima e dos livros, 

estando ambos no interior da residência desta. Palamara Iribarne foi condenado por 

desacato e desobediência pela justiça local. A Corte condenou o Estado por 

violação ao direito à liberdade de pensamento e expressão (artigo 13 c.c 1.1 e 2); 
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direito à propriedade privada (artigo 21.1 e 21.2 c.c 1.1); garantias judiciais (artigo 

8.1, 8.5, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f, 8.2.g, c.c 1.1 e 2); proteção judicial (artigo 25 c.c 1.1 e 

2); liberdade pessoal e garantias judiciais (artigos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.2.b 

c.c 1.1 e 2); dever de respeitar os direitos contidos na Convenção e dever de adotar 

disposições de direito interno (artigos 1.1 e 2)
232

.  

c) Caso Claude Reyes e Outros (sentença prolatada em 19 de setembro de 2006, 

com supervisão de sentença em 2008) – denúncia efetuada em 17 de dezembro de 

1998, encaminhada à Corte em 08 de julho de 2005. Trata da negativa de 

informações estatais ocorrida entre maio e agosto de 1998 tendo como vítimas 

Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola e Arturo Longton Guerrero, que 

postulavam informações junto ao Comitê de Investimentos Estrangeiros sobre a 

empresa “Trillium” e o Projeto “Rio Condor”, os quais cuidavam de programa de 

desmatamento em uma região do país, programa este supostamente pernicioso para 

o meio ambiente e impeditivo ao desenvolvimento sustentável do Chile. O Estado 

negou imotivadamente o fornecimento de informações e não permitiu o acesso à 

justiça para garantir o direito à informação pelos interessados. Por unanimidade, a 

Corte entendeu ter havido violação ao direito de liberdade de pensamento e 

expressão (artigo 13 c.c 1.1 e 2); garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 

25). Por quatro votos a dois condenaram o Estado por violação às garantias 

judiciais em relação à decisão administrativa de não informar (artigo 8.1 c.c 1.1). 

Houve voto fundamentado do Juiz Sérgio García Ramírez e voto dissidente 

conjunto dos Juízes Alírio Abreu Burelli e Cecília Medina Quiroga
233

.  

d) Caso Almonacid Arellano e Outros (sentença prolatada em 26 de setembro de 

2006, com supervisão de sentença em 2010) – denúncia efetivada em 15 de 

setembro de 1998, enviada à Corte em 11 de julho de 2005. Cuida da falta de 

investigação e sanção dos responsáveis pela execução extrajudicial de Almonacid 

Arellano a partir da vigência do Decreto-Lei 2191/1978, Lei de Anistia, além da 

falta de reparação adequada aos familiares da vítima. A Corte entendeu que o 

referido Decreto-Lei era incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, carecendo de efeitos jurídicos, tendo havido descumprimento às 

obrigações de respeitar os direitos e adotar disposições de direito interno e os 
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direitos às garantias judiciais e proteção judicial (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1 e 2). Voto 

fundamentado do Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade
234

.   

e) Caso Atala Riffo e Filhas (sentença prolatada em 24 de fevereiro de 2012 e 

interpretação de sentença em 21 de novembro do mesmo ano) – denúncia 

apresentada em 24 de novembro de 2004 e encaminhada à Corte em 17 de 

setembro de 2010. O caso aponta a retirada da guarda de Karen Atala Riffo de suas 

três filhas em virtude de trato discriminatório em decorrência de sua orientação 

sexual. O Estado foi condenado por unanimidade por violação aos artigos 24 c.c 

1.1 (direito à igualdade e não discriminação); artigos 24 c.c 19 e 1.1 (direito a 

igualdade e não discriminação e direitos das crianças) em relação às filhas da 

peticionante; artigo 11.2 c.c 1.1 (direito à vida privada); artigo 8.1 c.c 19 e 1.1 

(direito a ser ouvido) em prejuízo das filhas; artigo 8.1 c.c 1.1 (garantia de 

imparcialidade); em situação de empate, violação aos artigos 11.2 e 17.1 c.c 1.1 

(direito à vida privada e proteção à família). Houve voto parcialmente dissidente 

do Juiz Alberto Perez Perez
235

. 

 Opinião consultiva: 15/1997, sobre informes da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. 

 

3.1.3.1.5. Colômbia
236

  

 Sentenças prolatadas pela Corte em face do Estado colombiano: 

a) Caso Caballero Delgado e Santana (sentença sobre exceções preliminares 

prolatada em 21 de janeiro de 1994; mérito em 08 de dezembro de 1995 e 

reparações e custas em 29 de janeiro de 1997, com supervisão de sentença em 

2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2012) – denúncia efetuada em 04 de abril de 1989, 

levada à Corte em 24 de dezembro de 2002. Isidro Caballero Delgado e Maria del 

Carmen Santana foram capturados por uma patrulha militar conformada por 

unidades do Exército da Colômbia. Isidro foi o primeiro dirigente sindical do 

magistério por 11 anos. Foi detido por porte ilegal de armas e liberado em 1986, 

mas desde sua libertação era constantemente ameaçado e perseguido. Maria del 

Carmen pertencia ao Movimento 19 de Abril e colaborava com Isidro promovendo 

a participação popular a uma manifestação que se realizaria em 16 de fevereiro de 
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1989 no Município de San Alberto. Ambos desapareceram em 09 ou 10 de 

fevereiro de 1989. Por quatro votos a dois a Corte entendeu ter havido violação ao 

direito à liberdade pessoal e vida (artigos 7 e 4 c.c 1.1). Com votos dissidentes dos 

Juízes Maximo Pacheco Gómez e Rafael Nieto Navia
237

. 

b) Caso Las Palmeras (sentença de exceções preliminares em 04 de fevereiro de 

2000, mérito em 06 de dezembro de 2001, reparações e custas em 26 de novembro 

de 2002, com supervisão de sentença em 2004, 2008, 2009 e 2010) – Em 23 de 

janeiro de 1991 uma operação armada com membros da polícia de Putumayo, 

apoiada pelo Exército, na localidade Las Palmeras, abriram fogo aéreo em direção 

a uma escola rural. Feriram várias pessoas, inclusive uma criança de 6 anos de 

idade. Em seguida detiveram professores e trabalhadores rurais, e executaram 

extrajudicialmente pelo menos 06 indivíduos. Colocaram uniformes militares nos 

cadáveres visando maquiar as investigações, amedrontaram testemunhas, tudo para 

tentar justificar as mortes. O processo penal instaurado durou 05 dias e concluiu 

pela absolvição dos autores, enquanto que o processo penal militar permaneceu 07 

anos em estágio de investigação. A Corte entendeu que o tribunal interno já havia 

reconhecido a responsabilidade estatal por 05 mortes, em violação ao direito à vida 

constante do artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

decidindo que o Estado colombiano também foi responsável pela morte de mais 

duas pessoas, violando o direito à vida, as garantias judiciais e a proteção judicial 

(artigos 4, 8.1 e 25). Com votos fundamentados de Antônio Augusto Cançado 

Trindade e Maximo Pacheco Gómez, Sergio García Ramírez, Hernán Salgado 

Pesantes e Alírio Abreu Burelli, e declaração dissidente do Juiz ad hoc Júlio A. 

Barberis
238

.  

c) Caso dos 19 Comerciantes (sentença de exceções preliminares prolatada em 12 

de junho de 2002, mérito em 05 de julho de 2004, com supervisão de sentença em 

2006, 2007, 2008, 2009 e 2012) – denúncia formulada em 06 de março de 1996, 

submetida à Corte em 24 de janeiro de 2001. Trata-se da detenção, desaparição e 

execução, em 06 de outubro de 1987, de 19 comerciantes em Puerto Boyacá, 

município colombiano, porque não teriam pago “impostos” exigidos por um grupo 

paramilitar que operava no município com apoio e autoria intelectual de oficiais do 

Exército colombiano. O Estado foi condenado por unanimidade por violar o direito 
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à liberdade pessoal, integridade pessoal e vida (artigos 7, 5 e 4 c.c 1.1), e por seis 

votos a um por violar as garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25 c.c 

1.1). Com voto parcialmente dissidente da Juíza Cecília Medina Quiroga
239

. 

d) Caso Massacre de Mapiripán (sentença de exceções preliminares prolatada em 

07 de março e mérito em 15 de setembro de 2005, com supervisão de sentença em 

2008, 2009 e 2012) – denúncia formulada em 06 de outubro de 1999, encaminhada 

à Corte em 05 de setembro de 2003. Entre 15 e 20 de julho de 1997 mais de 100 

membros das Autodefensas Unidas de Colombia, juntamente com agentes estatais, 

privaram da liberdade, torturaram e assassinaram pelo menos 49 civis, ocultaram 

corpos e restos no Rio Guaviare, Município de Mapiripán. Apenas 20 corpos 

foram identificados. A Corte condenou o estado por violação ao direito à vida, à 

liberdade pessoal, à integridade pessoal das vítimas (artigo 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 e 7.2 

c.c 1.1), à integridade pessoal das famílias das vítimas (artigos 5.2 e 5.2 c.c 1.1), 

aos direitos das crianças quanto a 11 indivíduos (artigos 19 c.c 4.1, 5.1 e 1.1), 

direito à vida, de circulação e residência em relação a 09 crianças deslocadas 

(artigos 19 c.c  1 4.1, 22.1 c.c 1.1), direito de circulação e residência quanto a 15 

vítimas (artigos 22.1 c.c 4.1, 5.1, 19 e 1.1), direito às garantias judiciais e proteção 

judicial quanto aos familiares das vítimas (artigo 8.1 e 25 c.c 1.1). Com votos 

fundamentados dos Juízes Antônio Augusto Cançado Trindade e Gustavo Zafra 

Roldán, este último ad hoc
240

. 

e) Caso Gutiérrez Soler (sentença prolatada em 12 de setembro de 2005, com 

supervisão de sentença em 2008, 2009 e 2012) – denúncia efetivada em 05 de 

novembro de 1999 e caso enviado à Corte em 26 de março de 2004. Em 24 de 

agosto de 1994 um Coronel da Polícia Nacional e seu primo Tenente Coronel do 

Exército detiveram Wilson Gutiérrez Soler e submeteram-no a torturas e 

tratamentos degradantes para que confessasse o cometimento de crimes. Dos fatos 

ocorridos advieram perturbações psíquicas permanentes na vítima. O Estado 

admitiu sua responsabilidade internacional. A Corte entendeu haver violação ao 

direito à integridade pessoal, liberdade pessoal, garantais judiciais e proteção 

judicial (artigos 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g e 

25 c.c 1.1), artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e 
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Sancionar a Tortura. Com votos fundamentados dos Juízes Sérgio García Ramírez, 

Antônio Augusto Cançado Trindade e Oliver Jackman
241

.  

f) Caso Massacre de Pueblo Bello (sentença prolatada em 31 de janeiro de 2006 e 

interpretação de sentença em 25 de novembro de 2006, com supervisão de 

sentença em 2008, 2009 e 2012) – denúncias oferecidas em 12 de fevereiro de 

1990 e 05 de maio de 1997, levadas à Corte em 23 de março de 2004. Trata da 

desaparição forçada de 37 indivíduos e execução extrajudicial de 06 campesinos 

de Pueblo Bello em janeiro de 1990, fato praticado por agentes paramilitares com 

aquiescência de agentes estatais. O episódio consolidou o controle paramilitar no 

país. Depois de 15 anos dos desaparecimentos os tribunais domésticos 

esclareceram o destino de 06 dos 43 desaparecidos e somente 10 dos 60 autores 

foram julgados e condenados, sendo que destes 10 somente 03 estavam presos. O 

Estado foi condenado por violar o direito à vida, integridade pessoal e liberdade 

pessoal das vítimas (artigos 4.1, 5.1, 5.2, 7.11, 7.2 c.c 1.1), direito à integridade 

pessoal dos familiares das vítimas (artigo 5.1 c.c 1.1), garantias judiciais e 

proteção judicial (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1) dos familiares das vítimas. Com voto 

concorrente do Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade
242

. 

g) Caso Massacres de Ituango (sentença prolatada em 01 de julho de 2006, com 

supervisão de sentença em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) – denúncias efetuadas 

em 14 de julho de 1998 e 03 de março de 2000, levadas à Corte em 30 de julho de 

2004. Fatos ocorridos entre junho de 1996 e a partir de outubro de 1997 praticados 

por grupos paramilitares pertencentes às Autodefensas Unidas de Colombia, com a 

colaboração de membros da Força Pública de Ituango, que entraram no Município 

assassinando civis, despojando famílias de seus bens, gerando teor e deslocamento 

forçado. Foram contabilizados 15 mortos, 59 indivíduos perderam seus bens e 17 

outros foram obrigados a cumprir trabalhos forçados, inclusive obrigados a furtar e 

trasladar gado para o grupo. Houve condenação por violação ao direito à vida, 

direito a não ser constrangido a trabalhos forçados, direito à liberdade pessoal, 

propriedade privada, proibição de ingerência arbitrária na vida privada e domicílio, 

direito de circulação e residência, direito à medidas de proteção às crianças, 

integridade pessoal, direito ao pleno acesso à justiça (artigos 4, 6.2, 7, 21, 22, 19, 5 

c.c 6, 7, 11.2, 21, 22 e 1.1, 8.1 e 25 c.c 1.1), tendo a sentença especificado em cada 
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condenação as vítimas respectivas. Com votos fundamentados dos Juízes Antônio 

Augusto Cançado Trindade e Sergio García Ramírez
243

. 

h) Caso Massacre de La Rochela (sentença prolatada em 11 de maio de 2007 e 

interpretação da decisão em 28 de janeiro de 2008, com supervisão de sentença em 

2010 e 2012) – denúncia em 08 de outubro de 1997, encaminhada à Corte em 10 

de março de 2006. Em 18 de janeiro de 1989 o grupo paramilitar com cooperação 

de agentes estatais executou extrajudicialmente 12 e feriu 03 funcionários públicos 

enquanto cumpriam diligências em La Rochela, Departamento de Santander, 

Colômbia. O fato teve parcial impunidade. A Corte aceitou o reconhecimento 

parcial da responsabilidade estatal, entendendo ter havido violação ao direito à 

vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal das vítimas (artigos 4, 5.1, 5.2, 7 

c.c 1.1), à integridade pessoal dos familiares das vítimas (artigo 5 c.c 1.1), 

garantias judiciais e proteção judicial dos 03 sobreviventes e familiares dos 

falecidos (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1). Houve voto concorrente do Juiz Sergio García 

Ramírez
244

.  

i) Caso Escué Zapata (sentença prolatada em 04 de julho de 2007, interpretação de 

sentença em 05 de maio de 2008, supervisão de sentença em 2010, 2011 e 2012) – 

denúncia efetuada em 26 de fevereiro de 1988, enviada à Corte em 16 de maio de 

2006. Em 01 de fevereiro de 1988 agentes do Exército colombiano entraram 

violentamente na residência de Germán Escué Zapata, governador da guarda 

indígena de Jambaló. Os militares o amarraram e o retiraram da casa a golpes. 

Minutos depois, foi assassinado a tiros. A Corte aceitou o reconhecimento da 

responsabilidade internacional do Estado no tocante às violações aos direitos à 

vida, integridade pessoal, liberdade pessoal (artigos 4, 5.1, 5.2, 7.1 e 7.2 c.c 1.1); 

integridade pessoal quanto aos familiares das vítimas (artigo 5.1), condenando 

também por violação ao direito à inviolabilidade do domicílio (artigo 11.2 c.c 1.1), 

garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25 c.c 1.1). Com voto 

fundamentado Manuel E. Ventura Robles e Sergio García Ramírez
245

. 

j) Caso Valle Jaramillo e Outros (sentença prolatada em 27 de novembro de 2008, 

interpretação da decisão em 07 de julho de 2009, com supervisão de sentença em 

2010, 2011 e 2012) – denúncia efetuada em 02 de agosto de 2001, levada à Corte 
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em 13 de fevereiro de 2007. Em 27 de fevereiro de 1998 dois homens armados 

entraram no escritório de Jesús María Valle Jaramillo em Medelin, assassinaram-

no com dois tiros na cabeça e renderam os demais presentes. A vítima era 

defensora de direitos humanos em Ituango. Os familiares foram ameaçados, alguns 

pediram asilo em outros países. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da 

responsabilidade do Estado por violação aos direitos à liberdade pessoal, 

integridade pessoal, vida (artigos 7.1, 5.1 e 4.1 c.c 1.1), obrigação de respeitar os 

direitos contidos na Convenção (artigo 1.1), violação ao direito à integridade 

pessoal e direito de circulação e residência quanto aos familiares (artigo 5.1 e 22.1 

c.c 1.1), garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25.1 c.c 1.1). Com voto 

fundamentado do Juiz Sergio García Ramírez
246

. 

k) Caso Manuel Cepeda Vargas (sentença prolatada em 26 de maio de 2010, com 

supervisão de sentença em 2011 e 2012) – denúncia efetuada em 16 de dezembro 

de 1993, encaminhada à Corte em 14 de novembro de 2008. Execução 

extrajudicial do Senador Manuel Cepeda Vergas em 09 de agosto de 1994 em 

Bogotá, e dificuldades de investigar e sancionar os responsáveis. Era líder do 

Partido Comunista Colombiano e Partido Unión Patriótica. Apontou-se um padrão 

sistemático de violências perpetradas pelo Exército e grupos paramilitares. A Corte 

aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade do Estado, entendendo ter 

havido violação ao direito à vida, integridade pessoal, garantias judiciais e 

proteção judicial, proteção da honra e dignidade, liberdade de pensamento e 

expressão, liberdade de associação, direitos políticos (artigo 4, 5.1, 8.1, 25, 11, 

13.1, 16, 23 c.c 1.1); direito à integridade pessoal, proteção da honra e dignidade, 

direito de circulação e residência dos familiares da vítima (artigos 5.1, 11 e 22.1 

c.c 1.1). Com votos concorrentes dos Juízes Diego García-Sayán e Eduardo Vio 

Grossi, e parcialmente dissidentes de Manuel E. Ventura Robles e Alberto Pérez 

Pérez
247

. 

l) Caso Vélez Restrepo e Familiares (sentença prolatada em 03 de setembro de 

2012) – denúncia efetuada em 29 de julho de 2005, submetida à Corte em 02 de 

março de 2011. Soldados do Exército Nacional Colombiano atacaram o jornalista 

Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo em 29 de agosto de 1996 enquanto este 

filmava uma manifestação em que soldados agrediam vários manifestantes. No 
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transcurso de ações judiciais contra os agressores, as vítimas sofreram ameaças de 

morte, além de tentativa de sequestro. Vélez Restrepo pediu asilo para os Estados 

Unidos em 09 de outubro de 1997 e ficou impedido de exercer suas atividades 

funcionais. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade estatal 

internacional, entendendo ter havido violação aos direitos à integridade pessoal, 

liberdade de pensamento e expressão, circulação e residência, proteção à família, 

garantias judiciais e proteção judicial (artigos 5.1, 13, 22.1, 17, 17.1, 8.1 e 25 c.c 

1.1), direito de proteção à família e direitos das crianças quanto aos familiares da 

vítima (artigos 17.1 e 19 c.c 1.1)
248

. 

m) Caso Massacre de Santo Domingo (sentença prolatada em 30 de novembro de 

2012) – denúncia em 18 de abril de 2002, levada à Corte em 08 de julho de 2011. 

Em 13 de dezembro de 1998 houve um bombardeio realizado pela Força Aérea 

Colombiana em Santo Domingo, culminando com 17 civis mortos, sendo 06 

crianças, e 27 feridos, sendo 10 crianças. Foram contabilizadas 117 vítimas da 

ação dos agentes. Depois da explosão, sobreviventes foram atacados com disparos 

de metralhadoras efetuados por helicóptero enquanto tentavam socorrer os feridos 

ou escapar. A situação gerou um deslocamento forçado de moradores, práticas de 

saques e pilhagens. Houve violação do direito à vida (artigo 4.1 c.c 1.1 e 19), 

integridade pessoal das vítimas e seus familiares (artigo 5.1 c.c 1.1 e 19), 

propriedade privada quanto a 05 vítimas (artigo 21 c.c 1.1), e direito de circulação 

e residência quanto aos deslocados forçados (artigo 22 c.c 1.1 e 5.1)
249

. 

 Opinião consultiva 10/1989, sobre interpretação da Declaração Americana de Direitos 

do Homem e o artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

 Medidas cautelares: 

a) Caso dos 19 Comerciantes (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012)
250

; 

b) Caso Alvarez e Outros – alterado para Almanza Suárez (1997, 1998, 2000, 2001, 

2007, 2008, 2013)
251

; 
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c) Caso Caballero Delgado e Santana (1994, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011)
252

; 

d) Caso Clemente Teherán e Outros – Comunidade Indígena Zenú (1998, 1999, 2000, 

2003)
253

; 

e) Caso das Comunidades de Jiguamiandó e de Curvaradó (2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
254

; 

f) Comissão Colombiana de Juristas (2010)
255

; 

g) Comissão Intereclesial de Justiça e Paz (2010)
256

; 

h) Comunidade de Paz de São José de Apartadó (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2010)
257

; 

i) Caso Massacre de La Rochela (2009)
258

; 

j) Caso Massacre de Mapiripán (2005, 2008, 2010, 2011)
259

; 

k) Caso Giraldo Cardona (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2006, 2009, 2010, 2011, 

2013)
260

;  

l) Caso Gutiérrez Soler (2005, 2007, 2009, 2011, 2012)
261

; 

m) Caso Mery Naranjo e Outros (2006, 2008, 2010, 2011)
262

; 
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 A Comissão Colombiana de Juristas seria composta por defensores de direitos humanos que estariam sendo 

ameaçados e hostilizados por alegações de suposta parceria com as FARC. A Comissão Interamericana já havia 

concedido medidas cautelares anteriormente em prol dos peticionantes. A Corte indeferiu o pedido por analisar 

que vários dos beneficiários não aceitaram as medidas de segurança e proteção oferecidas, e outros casos não se 

enquadrariam nos requisitos de situação de extrema gravidade, urgência e dano irreparável.  
256

 A entidade solicitante é uma organização não governamental que acompanha processos em comunidades 

afrodescendentes, mestiças e indígenas em zonas de conflito armado. Membros do grupo estavam sob ameaças, 

intimidações e perseguições há anos, tendo a Comissão Interamericana deferido pedido inicial de providências 

provisionais.  
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 Cuida de pedido de proteção de diferentes pessoas pertencentes a uma comunidade face a atuações violentas 

que estariam sendo praticadas pelo Exército. Em última manifestação, a Corte repisou a necessidade de 

mantença de medidas provisionais de proteção aos membros da comunidade. 
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 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “h” supra. 
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 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “d” supra. 
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 Em manifestação mais recente a Corte entendeu não mais subsistirem razões para manter medidas de proteção 

à vida e integridade física de algumas peticionantes, mantendo-as apenas em relação a uma beneficiária.  
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 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “e” supra. 
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n) Povo Indígena Kankuamo (2004, 2007, 2008, 2009, 2011)
263

. 

 

3.1.3.1.6. Equador
264

 

 

 Sentenças proferidas em face do Equador: 

a) Caso Suárez Rosero (sentença de mérito prolatada em 12 de novembro de 1997, 

reparações e custas em 20 de janeiro de 1999 e interpretação de sentença em 29 de 

maio de 1999, com supervisão de sentença em 2003, 2007 e 2009) – denúncia em 

24 de fevereiro de 1994, levada à Corte em 22 de dezembro de 1995. Rafael Ivan 

Suárez Rosero foi detido sem estado de flagrância e sem ordem judicial em 23 de 

junho de 1992 pela Polícia Nacional do Equador em uma operação que objetivava 

desarticular organismos vinculados ao tráfico internacional, sendo mantido 

incomunicável por 30 dias. Nunca fora citado para responder ao processo em que 

supostamente respondia. Obteve sua liberdade apenas em 29 de abril de 1996. O 

Estado foi condenado por violação ao direito à liberdade pessoal, garantias 

judiciais, proteção judicial, integridade pessoal (artigos 7, 8, ambos c.c 1.1, 25, 5) 

e pelo descumprimento da adoção das disposições de direito interno (artigo 2 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos)
265

.   

b) Caso Benavides Cevallos (sentença prolatada em 19 de junho de 1998, com 

supervisão de sentença em 2003) – denúncia efetivada em 22 de agosto de 1988, 

encaminhada à Corte em 21 de março de 1996. Consuelo Benavides Cevallos foi 

presa ilegalmente, torturada e assassinada por agentes estatais. Houve forte ação 

para esconder a prática de tais crimes. Somente 03 anos depois, por esforço de seus 

familiares, foi localizado e identificado o corpo da vítima. Os autores do crime não 

foram processados. Aceitou-se o reconhecimento da responsabilidade estatal 

internacional por violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade 
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 Trata de pedido de proteção à vida e integridade física de Maria del Socorro Mosquera Londoño e de seus 

familiares a ser executado por servidores que não sejam integrantes das forças de segurança nacionais, em 

virtude de sua participação em atos que se busca proteger. A Corte deferiu e reforçou o pedido cautelar em 
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 Situação de deslocamento forçado e restrição à liberdade de circulação do povo indígena Kankuamo, afetando 

sua integridade física. A Corte observou que houve através dos anos alteração das condições iniciais do pedido, 

afastando os pressupostos da concessão da medida, arquivando, portanto, o expediente.  
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jurídica, vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, garantias judiciais e proteção 

judicial (artigos 3, 4, 5, 7, 8, e 25 c.c 1.1)
266

.  

c) Caso Tibi (sentença prolatada em 07 de setembro de 2004, com supervisão de 

sentença em 2006, 2009 e 2011) – denúncia em 16 de julho de 1998, levada à 

Corte em 25 de junho de 2003. Daniel Tibi comerciava pedras preciosas, foi preso 

e teve seus bens apreendidos em 27 de setembro de 1995 quando conduzia seu 

veículo em Quito. Foi detido sem ordem judicial e sem estado de flagrância, e 

levado de avião a Guayaquil, ficando 28 meses preso. Foi torturado para confessar. 

Foi liberado em 21 de janeiro de 1998. O Estado foi condenado por violação à 

liberdade pessoal e proteção judicial, integridade pessoal, propriedade privada e 

garantias judiciais (artigos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 25, 5.1, 5.2, 5.4, 21, 8.1, 8.2, 

8.2.b, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g, todos c.c 1.1), integridade pessoal de seus familiares 

(artigo 5.1 c.c 1.1), violação aos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para 

Prevenir e Sancionar a Tortura. Com voto fundamentado dos Juízes Sérgio García 

Ramírez, Antônio Augusto Cançado Trindade e Hernán Salgado Pesantes, este 

último ad hoc
267

. 

d) Caso Acosta Calderón (sentença prolatada em 24 de junho de 2005, com 

supervisão de sentença em 2008) – denúncia formulada em 08 de novembro de 

1994, submetida à Corte em 25 de junho de 2003. Rigoberto Acosta Calderón, 

colombiano, foi preso em 15 de novembro de 1989 pela polícia militar da aduana 

sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Não recebeu assistência 

consultar e seu depoimento somente foi recebido em juízo dois anos depois de sua 

detenção. Ficou preso preventivamente por cinco anos e um mês. Foi condenado 

em 08 de dezembro de 1994 sem que houvesse prova da materialidade do delito 

que lhe foi imputado. Obteve sua liberdade somente em 29 de julho de 1996. O 

Estado foi condenado por violar o direito à liberdade pessoal, proteção judicial e 

garantais judiciais (artigos 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 25, 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d., 8.2.e, c.c 

1.1), bem como por descumprir a obrigação de adotar disposições de direito 

interno (artigo 2 c.c 7.5). Com votos fundamentados do Juiz Antônio Augusto 

Cançado Trindade e Manuel E. Ventura Robles
268

.  
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e) Caso Zambrano Vélez e Outros (sentença prolatada em 04 de julho de 2007, com 

supervisão de sentença em 2009 e 2010) – denúncia em 08 de novembro de 1994 e 

caso levado à Corte em 24 de julho de 2006. Cuida da execução extrajudicial 

sumária de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña e José 

Miguel Caicedo Cobeña, supostamente cometida em 06 de março de 1993 em 

Guayaquil por ação das Forças Armadas e Polícia Nacional do Equador. Não 

houve investigação dos fatos. O Equador encontrava-se sob estado de emergência 

entre 1992 e 1996. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade 

internacional do Estado em relação às garantias judiciais, proteção judicial e regras 

convencionais de suspensão de garantias, reconhecendo ainda violação ao direito à 

vida (artigos 8.1, 25 e 27, 27.1, 27.2 e 27.3 c.c 1.1, 2, 4, 8.1 e 25). Com voto 

fundamentado do Juiz Manuel E. Ventura Robles
269

.   

f) Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez (sentença prolatada em 21 de novembro 

de 2007 e interpretação da sentença em 26 de novembro de 2008, com supervisão 

de sentença em 2009, 2010 e 2011) – denúncias formuladas em 08 de setembro de 

1998 e 14 de abril de 1999, levadas à Corte em 23 de junho de 2006. Juan Carlos 

Chaparro Álvarez, chileno, era dono de uma fábrica de coolers para transporte de 

produtos e Freddy Hernán Lapo Iñiguez era gerente desta mesma fabrica. Em uma 

operação antinarcóticos, oficiais da polícia especializada apreenderam no 

Aeroporto Simón Bolívar, em Guayaquil, em 14 de novembro de 1997, um 

carregamento de pescado que se destinava a Miami e continha coolers com 

cloridrato de cocaína e heroína em seu interior. Chaparro foi investigado por 

suspeita de tráfico internacional de drogas. Foi preso sem a devida ordem judicial e 

sem estado de flagrância e não teve assistência consular nem tampouco jurídica. 

Lapo Iñiguez foi preso com outros empregados. A fábrica foi fechada 

compulsoriamente. A prisão preventiva perdurou por mais de um ano. A fábrica só 

pode retomar a funcionar quase 05 anos depois de apreendida e o veículo de Lapo 

não foi devolvido. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade 

do estado. Houve violação aos direitos à liberdade pessoal, garantias judiciais, 

integridade pessoal e propriedade privada (artigos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 

8.2, 8.2.c, 8.2.d, 5.1, 5.2, 21.1, 21.2, c.c 1.1 e 2). Com voto fundamentado do Juiz 

Sergio García Ramírez
270

.  
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g) Caso Albán Cornejo e Outros (sentença de mérito prolatada em 22 de novembro 

de 2007 e interpretação da sentença em 05 de agosto de 2008, com supervisão de 

sentença em 2009, 2010, 2013) – denúncia formulada em 31 de maio e 27 de junho 

de 2001, enviada à Corte em 05 de julho de 2006. Laura Susana Albán Cornejo 

deu entrada em 13 de dezembro de 1987 no Hospital Metropolitano, instituição 

privada de saúde em Quito, em virtude de meningite bacteriana. Em 17 de 

dezembro foi-lhe ministrado 10 miligramas de morfina, vindo a paciente a falecer 

no dia seguinte. A família ajuizou ações em face dos médicos por conduta 

negligente, sendo que a ação penal foi declarada prescrita quanto a um dos autores 

e por anos não se obteve uma resposta estatal aos pleitos. A Corte aceitou o 

reconhecimento parcial da responsabilidade estatal internacional por violação às 

garantias e proteção judiciais (artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1), direito à integridade 

pessoal, garantias e proteção judiciais dos familiares da vítima (artigo 5.1 c.c 1.1; 

artigos 8.1 e 25.1 c.c 4, 5.1 e 1.1). Com voto fundamentado do Juiz Sergio García 

Ramírez
271

. 

h) Caso Salvador Chiriboga (sentença de mérito prolatada em 06 de maio de 2008, 

reparações e custas em 03 de março de 2011 e interpretação da sentença em 29 de 

agosto de 2011, com supervisão de sentença em 2012) – denúncia formulada em 

03 de junho de 1998, encaminhada à Corte em 12 de dezembro de 2006. Na 

década de 1970 os irmãos Salvador Chiriboga adquiriram por herança paterna um 

prédio de 60 hectares que foi declarado de utilidade pública pelo Conselho do 

Distrito Metropolitano de Quito. Os irmãos tentaram judicialmente revogar tal 

decisão administrativa e, alternativamente, reclamar o pagamento de justa 

indenização. Mais de 15 anos se passaram sem avaliação do bem e, portanto, sem 

o pagamento da indenização, sendo que por todo este período o Município esteve 

na posse do imóvel. Por seis votos a dois, houve condenação por violação ao 

direito à propriedade privada em conexão com violação às garantias e proteção 

judiciais (artigo 21.2 c.c 8.1, 25.1 e 1.1). Houve voto parcialmente dissidente da 

Juíza Cecília Quiroga Medina e do Juiz ad hoc Diego Rodríguez Pinzón, e voto 

concorrente do Juiz Manuel E. Ventura Robles
272

.     

i) Caso Vera Vera e Outra (sentença prolatada em 19 de maio de 2011, com 

supervisão de sentença em 2012) – denúncia efetuada em 08 de novembro de 
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1994, submetida à Corte em 24 de fevereiro de 2010. Trata da ausência de atenção 

médica adequada, sofrimento físico e psíquico e morte de Pedro Miguel Vera Vera 

que se encontrava sob custódia estatal. Em 12 de abril de 1993 Vera Vera foi 

detido após fugir de um roubo e posterior tentativa de linchamento. Foi baleado 

por pessoa ignorada e não recebeu cuidados médicos adequados, vindo a óbito em 

um hospital público em 23 de abril do mesmo ano. O Estado foi condenado por 

violação à integridade pessoal da vítima e de sua genitora, direito à vida, garantias 

judiciais e proteção judicial (artigos 5.1, 5.2, 4.1, 8.1, 25.1 c.c 1.1)
273

. 

j) Caso Mejía Idrovo (sentença prolatada em 05 de julho de 2011, com supervisão 

de sentença em 2012) – denúncia formulada em 24 de outubro de 2002, submetida 

à Corte em 19 de novembro de 2009. O Estado do Equador descumpriu a decisão 

do Tribunal Constitucional do Equador que declarou inconstitucional o decreto 

executivo que decretou a disponibilidade e baixa do Exército do Coronel José 

Alfredo Mejía Idrovo e dispôs sobre a reparação de danos, ordenando sua 

reincorporação às Forças Armadas e sua ascensão a General de Brigada. O Estado 

foi condenado por violar os dispositivos convencionais sobre proteção judicial 

(artigos 25.1 e 25.2 c.c 1.1)
274

.  

k) Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku (sentença prolatada em 27 de junho de 

2012) – denúncia em 19 de dezembro de 2003 e caso levado à Corte em 26 de abril 

de 2010. Trata-se da outorga estatal de permissão a uma empresa petroleira 

privada para realizar atividades de exploração e extração petroleira no território do 

povo indígena Kichwa de Sarayaku na década de 1990, sem consulta prévia ou 

consentimento desta população. Houve uso de explosivos de alto poder de 

destruição no território indígena, gerando situação de risco e limitações ao direito 

de circulação e de busca de meios de sobrevivência das vítimas. O Estado admitiu 

sua responsabilidade internacional. Houve violação ao direito à consulta, 

propriedade comunal indígena e identidade cultural (artigos 21 c.c 1.1 e 2), risco 

ao direito à vida e integridade pessoal (artigo 4.1 e 5.1 c.c 1.1 e 21), garantias 

judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25 c.c 1.1)
275

.  

l) Caso Palma Mendoza e Outros (sentença prolatada em 03 de setembro de 2012) 

– denúncia formulada em 24 de setembro de 2007, levada à Corte em 24 de 
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fevereiro de 2011. Marco Bienvenido Palma Mendoza foi sequestrado em 16 de 

maio de 1997, torturado e assassinado 05 dias depois, tendo seu corpo sido atirado 

em um rio. Os autores do sequestro haviam se identificado a um guarda do local 

como membros da força de inteligência, descobrindo-se depois serem seguranças 

de uma empresa de propriedade da família Cevallos, sendo dois antigos membros 

das Forças Armadas Equatorianas. A vítima teria sido partícipe de um roubo em 

uma empresa de propriedade de Medardo Cevallos. O caso foi arquivado pela 

Corte por entender não ter havido violação praticada pelo Estado, inexistindo 

lastro probatório suficiente para punir o Estado do Equador
276

.  

 Medidas provisionais: 

a) Caso Alejandro Ponce Villacís e Alejandro Ponce Martínez (2011)
277

; 

b) Caso Salvador Chiriboga (2011)
278

; 

c) Caso Povo Indígena Sarayaku (2004, 2005, 2009, 2010)
279

; 

d) Caso Suárez Rosero (1996)
280

. 

 

3.1.3.1.7. Paraguai
281

 

 

 Sentenças exaradas em face do país: 

a) Caso Ricardo Canese (sentença prolatada em 31 de agosto de 2004, com 

supervisão de sentença em 2006, 2007 e 2008) – denúncia apresentada em 02 de 

julho de 1998, levado o caso à Corte em 12 de junho de 2002. Ricardo Nicolás 

Canese Krivoshein foi candidato à presidência do Paraguai em 1993 e questionou 

as qualidades do seu adversário Juan Carlos Wasmosy e em virtude disto sofreu 

restrições para sair do país, sendo condenado por diversas ocasiões a indenizações 

civis em decorrência destes questionamentos. A Corte entendeu ter havido 

violação a direito de liberdade de pensamento e expressão (artigo 13 c.c 1.1); 

                                                           
276

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_247_esp.pdf. Acesso em 06 jun. 2013. 
277

 Guarda relação com o caso Salvador Chiriboga, sendo os beneficiários advogados do referido caso que 

alegavam estar sofrendo perseguições e intimidações por agentes policiais. A Corte indeferiu o pedido de medida 

provisional pela ausência dos requisitos cumulativos de extrema gravidade, urgência e causação de dano 

irreparável. Informações acerca do caso podem ser observadas na síntese do julgado constante da letra “h” supra. 
278

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “h” supra. 
279

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “k” supra. 
280

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “a” supra. 
281

 Disponível em http://corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=5. Acesso em 02 jan. 2013 e disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/mapa-interactivo. Acesso em 13 mai. 2013. 



138 

 

direito à circulação (artigo 22 c.c 1.1); aos princípios que contemplam o prazo 

razoável do processo, presunção de inocência e direito de defesa (artigo 8.1, 8.2 e 

8.2.f c.c 1.1); ao princípio da retroatividade da norma penal mais favorável (artigo 

9 c.c 1.1). Houve voto fundamentado do Juiz ad hoc Emílio Camacho Paredes
282

. 

b) Caso Instituto de Reeducação do Menor “Coronel Panchito López” (sentença 

prolatada em 02 de setembro de 2004, com supervisão de sentença em 2006, 2007, 

2008 e 2009) – denúncia apresentada em 14 de agosto de 1996, levada à Corte em 

20 de maio de 2002. O caso trata da morte de vários adolescentes em decorrência 

de três incêndios ocorridos no Instituto de Reeducação, além das dezenas de 

feridos e intoxicados, além de um jovem assassinado por disparo de arma de fogo. 

O Estado foi condenado por violar direitos à vida e integridade pessoal dos 

internos daquele estabelecimento no lapso entre 14 de agosto de 1996 e 25 de julho 

de 2001 (artigo 4.1, 5.1, 5.2 e 5.6 c.c 1.1); direito à vida em relação a 12 internos 

falecidos (artigo 4.1 c.c 1.1 e 19), direito à integridade pessoal quanto aos feridos e 

familiares dos adolescentes vitimados (artigo 5.1 e 5.2 c.c 1.1 e 19); ferimento do 

dever de adotar disposições de direito interno e garantias judiciais contra todos os 

menores no período supramencionado (artigos 2 e 8.1 c.c 1.1 e 19); direito à 

proteção judicial em face dos 239 adolescentes mencionados em um habeas 

corpus impetrado em seu favor (artigo 25 c.c 1.1). Com voto fundamentado do 

Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade
283

. 

c) Caso Comunidade Indígena Yakye Axa (sentença de mérito prolatada em 17 de 

junho de 2005, interpretação de sentença, reparação e custas exaradas em 06 de 

fevereiro de 2006, com supervisão de sentença em 2007 e 2008) – denúncia 

formulada em 10 de janeiro de 2000, levada à Corte em 17 de março de 2003. O 

Estado não garantiu o direito de propriedade ancestral da Comunidade Indígena 

Yakye Axa e seus membros, já que desde 1993 tramitava ação reivindicatória sem 

resolução, gerando vulnerabilidade alimentícia, médica e sanitária. Foram 

identificados 319 membros da comunidade. Por sete votos a um, foi considerado 

violado o direito às garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8 e 25 c.c 1.1 e 

2); direito à propriedade (artigo 22 c.c 1.1 e 2). Por unanimidade, a Corte entendeu 

violado o direito à vida (artigo 4.1 c.c 1.1). Houve voto concorrente e parcialmente 

dissidente do Juiz ad hoc Ramon Fogel Pedroso, voto dissidente conjunto dos 

                                                           
282

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf. Acesso em 01 jun. 2013. 
283

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf.  Acesso em 01 jun. 2013. 



139 

 

Juizes Antônio Augusto Cançado Trindade e Manuel E. Ventura Robles e voto 

parcialmente dissidente do Juiz Alírio Abreu Burelli
284

.  

d) Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa (sentença prolatada em 29 de março 

de 2006, com supervisão de sentença em 2007, 2008 e 2009) – denúncia enviada 

em 15 de maio de 2001, encaminhada à Corte em 03 de fevereiro de 2005. O caso 

trata da ausência estatal em garantir o direito à propriedade ancestral da 

Comunidade Indígena Sawhoyamaxa, já que desde 1991 tramitava pedido de 

reinvindicação territorial sem resultado, gerando vulnerabilidade alimentar, médica 

e sanitária, ameaçando sua sobrevivência. Foram identificados 407 membros da 

Comunidade como vítimas. A condenação do Estado paraguaio abrange violação 

das garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8 e 25 c.c 1.1 e 2); direito à 

propriedade (artigo 21 c.c 1.1 e 2); direito à vida (artigo 4.1 c.c 1.1 e 19), direito à 

personalidade jurídica quanto às 18 vítimas (artigo 3 c.c 1.1). Com votos 

concorrentes dos Juízes Sérgio García Ramírez, Antônio Augusto Cançado 

Trindade e Manuel E. Ventura Robles
285

. 

e) Caso Goiburú e Outros (sentença prolatada em 22 de setembro de 2006, com 

supervisão de sentença em 2008 e 2009) – denúncia apresentada em 06 de 

dezembro de 1995 com aditamento em 31 de julho de 1996. Caso levado à Corte 

em 08 de junho de 2005. Trata-se da detenção ilegal e arbitrária, tortura e 

desaparição forçada de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro 

e dos irmãos Rodolfo Feliciano e Benjamín de Jesús Ramírez Villauba, cometidas 

por agentes estatais entre 1974 e 1977 e a impunidade parcial derivada. Agustín 

era médico filiado ao Partido Colorado e fundador do partido opositor ao governo 

de  Stroessner Matiauda. Foi preso arbitrariamente em 09 de fevereiro de 1977 na 

Argentina, levado para Assunção onde foi mantido incomunicável, torturado e 

desaparecido. Carlos José Mancuello Bareiro, estudante universitário paraguaio na 

Argentina, foi detido em 25 de novembro de 1974 quando ingressava para a 

Argentina com a esposa e filha menor. Em 23 de novembro de 1974 foram detidos 

Rodolfo e Benjamín, o primeiro em Assunção e o segundo quando entrava na 

Argentina pelo Paraguai. Estes três últimos foram acusados de pertencer ao grupo 

terrorista que preparava atentado contra Stroessner supostamente liderado pelo 

médico Goiburú. O Paraguai admitiu sua responsabilidade por violação do direito 
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à liberdade pessoal, integridade pessoal e à vida (artigo 7, 5.1, 5.2 e 4.1 c.c 1.1); ao 

direito de garantias judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25 c.c 1.1), sendo que 

a Corte também entendeu haver violação ao direito integridade pessoal em 

prejuízo dos familiares das vítimas (artigo 5.1 c.c 1.1) e direito às garantias 

judiciais e proteção judicial quanto às vítimas e familiares (artigo 8.1 e 25 c.c 1.1). 

Com voto fundado dos Juízes Sérgio García Ramírez e Antônio Augusto Cançado 

Trindade
286

.  

f) Caso Vargas Areco (sentença prolatada em 26 de setembro de 2006, com 

supervisão de sentença em 2008, 2010 e 2012) – denúncia efetuada em 28 de julho 

de 1999, levada à Corte em 27 de março de 2005. O adolescente Gerardo Vargas 

Areco, fora recrutado para as forças armadas do Paraguai em 26 de janeiro de 

1989, com apenas 15 anos de idade. Em 30 de dezembro de 1989 foi detido por 

não ter retornado tempestivamente ao destacamento após da saída temporária de 

natal. O jovem se apresentou na enfermaria militar onde foi atendido em virtude de 

hemorragia nasal; momentos depois, ao tentar evadir-se, teve contra si disparado 

um tiro pelas costas por um militar, vindo a falecer. A Corte admitiu o 

reconhecimento da responsabilidade internacional do Estado pela violação do 

dever de garantir os direitos à vida e integridade pessoal (artigos 4 e 5.1 c.c 1.1) e 

artigos 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura a 

partir de 26 de março de 2003, data a partir da qual o Paraguai ratificou referido 

instrumento; do direito à integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial 

(artigo 5.1, 8 e 25 c.c 1.1) em relação à família da vítima. Com voto fundamentado 

do Juiz Sérgio García Ramírez
287

.   

g) Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek (sentença prolatada em 24 de agosto 

de 2010) – denúncia formulada em 15 de maio de 2001, levado o caso à Corte em 

03 de julho de 2009. Trata da ausência estatal em garantir o direito à propriedade 

ancestral da Comunidade Indígena Xákmok Kásek, já que desde 1990 tentavam 

obter êxito na reinvindicação territorial sem resultado, gerando vulnerabilidade 

alimentar, médica e sanitária, ameaçando sua sobrevivência. A Corte condenou o 

Estado por sete votos a um por violação do direito à propriedade comunitária, 

garantias judiciais e proteção judicial (artigo 21.1, 8.1 e 25.1 c.c 1.1 e 2); direito à 

vida (artigo 4.1 c.c 1.1 e 19), direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 
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quanto a 19 vítimas (artigo 3 c.c 1.1); violação do dever de não discriminação 

(artigo 1.1 c.c 21.1, 8.1, 25.1, 4.1, 3 e 19). Por unanimidade, entendeu ter havido 

violação ao direito à integridade pessoal (artigo 5.1 c.c 1.1). Com votos 

concorrentes do Juiz ad hoc Augusto Fogel Pedrozo (também parcialmente 

dissidente) e do Juiz Eduardo Vio Grossi
288

.  

 Medida cautelar: caso L.M. (2011 e 2012)
289

. 

 

3.1.3.1.8. Peru
290

 

 

 Sentenças exaradas pela Corte em face do Estado peruano: 

a) Caso Neira Alegría e Outros (sentença de exceções preliminares prolatada em 11 

de dezembro de 1991, mérito em 19 de janeiro de 1995 e reparações em 19 de 

setembro de 1996, com supervisão de sentença em 2002 e 2009) – denúncia 

formulada em 31 de agosto de 1987, submetida à Corte em 10 de outubro de 1990. 

Em 18 de junho de 1986 Victor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar e William 

Zenteno Escobar desapareceram de dentro do estabelecimento prisional San Juan 

Bautista, conhecido como El Frontón, onde estavam presos por suposta autoria de 

crime de terrorismo. Não se teve notícias de seu paradeiro. Seu desaparecimento 

coincidiu com o controle dos presídios pelo Comando do Conjunto das Forças 

Armadas peruanas. A Corte condenou o Estado por violação ao direito à vida e 

direito à liberdade pessoal (artigo 4.1 c.c 1.1 e 7.6 c.c 27.2)
291

.  

b) Caso Cayara (sentença de exceções preliminares em 03 de fevereiro de 1993) – 

denúncias efetuadas em 17 de novembro e 16 de dezembro de 1988 e 13 de 

setembro de 1989, submetidas à Corte em 14 de fevereiro de 1992. Membros do 

grupo armado Sendero Luminoso ultimou uma emboscada a um comboio militar 

do Exército peruano em 13 de maio de 1988, resultando deste fato a morte de 04 

sendenistas e 04 militares. Em consequência deste fato o Exército no dia seguinte 

ingressou ao povoado Cayara e assassinou entre 28 e 31 pessoas que trabalhavam 

ou retornavam de seu labor. Não há precisão do número de mortos pois os corpos 
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desapareceram. Tempos depois, testemunhas do massacre também foram 

assassinadas, inclusive uma enfermeira. A Comissão retirou o caso da submissão 

da Corte alegando que iria efetuar algumas observações e depois veria 

oportunamente se reingressaria com a demanda. O expediente foi arquivado pela 

Corte por entender que, uma vez a ela submetida, estaria esgotada a atribuição da 

Comissão, sendo, portanto, incompatível a retirada do caso para a tomada de 

providências pela Comissão
292

. 

c) Caso Castillo Páez (sentença de exceções preliminares prolatada em 30 de janeiro 

de 1996, mérito em 03 de novembro de 1997, reparações e custas 27 de novembro 

de 1998, com supervisão de sentença em 2001, 2002, 2003, 2004, 2009 e 2011) – 

denúncia formulada em 16 de novembro de 1990, submetida à Corte em 13 de 

janeiro de 1995. Cuida do sequestro e desaparecimento de Ernesto Rafael Castillo 

Páez, que saiu de casa em 21 de outubro de 1990, dia em que o grupo Sendero 

Luminoso foi autor de diversas explosões e em seguida as forças de segurança se 

organizaram para abordar pessoas e localizar os responsáveis. A Corte condenou o 

Estado por violação ao direito à liberdade pessoal, integridade pessoal, vida e 

direito a um recurso efetivo (artigos 7, 5, 4 e 25 c.c 1.1)
293

. 

d) Caso Loayza Tamayo (sentença de exceções preliminares em 31 de janeiro de 

1996, mérito em 17 de setembro de 1997, interpretação de sentença em 08 de 

março de 1998 e 03 de junho de 1999, com supervisão de sentença em 2002, 2003, 

2005, 2006, 2007, 2008 e 2011) – denúncia efetuada em 06 de maio de 1993, caso 

encaminhado à Corte em 12 de janeiro de 1995. María Elena Loayza Tamayo, 

professora universitária, foi presa em sua residência no dia 06 de fevereiro de 1993 

sem ordem judicial ou em estado de flagrante delito por membros da Divisão 

Nacional contra o Terrorismo da Polícia Nacional do Peru. Foi mantida 

incomunicável por dias, foi torturada, sofreu violência sexual, tudo para o fim de 

confessar que pertencia ao Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso. A 

família foi informada da prisão somente mais de um mês depois de sua ocorrência. 

Foi exposta à imprensa como “traidora da pátria”. Chegou a ser absolvida 

judicialmente, mas continuou presa em virtude dos recursos. Por unanimidade o 

Estado foi condenado por violar a liberdade pessoal (artigo 7 c.c 25 e 1.1), 

integridade pessoal (artigo 5 c.c 1.1) e garantias judiciais (artigos 8.1, 8.2 c.c 25 e 
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1.1). Por seis votos a um entendeu-se violado o princípio do no bis in idem 

constante do artigo 8.4 c.c 1.1 da Convenção. Houve voto dissidente do Juiz 

Alejandro Montiel Argüello e votos concorrentes conjuntos dos juízes Antônio 

Augusto Cançado Trindade e Oliver Jackman
294

. 

e) Caso Cantoral Benavides (sentença de exceções preliminares em 03 de setembro 

de 1998, mérito em 18 de agosto de 2000, reparações e custas em 03 de dezembro 

de 2001, com supervisão de sentença em 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 e 2010) – 

denúncia em 18 de abril de 1994, submetida à Corte em 08 de agosto de 1996. Em 

06 de fevereiro de 1993 Luis Alberto Cantoral Benavides foi detido em seu 

domicílio sem ordem judicial por agentes estatais. Não possuía antecedentes 

criminais. Na realidade, estavam procurando o irmão do peticionário mas findaram 

por prender este. Cantoral Benavides ficou incomunicável por 09 dias e somente 

15 dias depois da detenção teve acesso a um advogado. Foi torturado e dividiu sua 

cela com animais. Não teve direito ao uso de habeas corpus porque supostamente 

estaria envolvido em delito de traição à pátria e terrorismo. Foi absolvido em todas 

as instâncias por crime de traição à pátria e condenado por terrorismo. Ficou preso 

até 25 de junho de 1997. O país estava vivenciando estado de emergência com 

suspensão de diversas garantias individuais. A Corte condenou o Estado por violar 

o direito à integridade pessoal, liberdade pessoal, proteção judicial, garantias 

judiciais (artigos 5.1 e 5.2 c.c 1.1 e 2; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 25.1, 8.1, 8.2, 

8.2.c, 8.2.d, 8.2.f, 8.2.g, 8.3) e artigos 2, 6 e 8 da Convenção Interamericana para 

Prevenir e Sancionar a Tortura. Por sete votos a um, considerou-se violado o 

direito a garantia judicial e o principio da legalidade e retroatividade da lei penal 

mais benéfica (artigos 8.5 e 9 da Convenção Americana). Voto parcialmente 

dissidente do Juiz ad hoc Fernando Vidal Ramírez
295

. 

f) Caso Castillo Petruzzi e Outros (sentença de exceções preliminares prolatada em 

04 de setembro de 1998 e mérito em 30 de maio de 1999, com supervisão de 

sentença em 2011) – denúncia em 28 de janeiro de 1994, submetida à Corte em 22 

de julho de 1997. Entre 1980 e 1984 o Peru sofria com grave convulsão social 

gerada por atos terroristas, estando em estado de emergência com suspensão de 

garantias individuais. Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro Enrique 

Mellado Saavedra, Maria Concepción Pincheira Sáez e Alejandro Luis Astorga 
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Valdez, chilenos detidos em Lima em 14 e 15 de outubro de 1993. As vítimas não 

tiveram direito a defesa legal. Por unanimidade, a Corte considerou violada a 

liberdade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial (artigo 7.5, 7.6, 8.1, 8.2..b, 

8.2.c, 8.2.d e 8.2.f e 25); por sete votos a um, violação ao princípio da legalidade e 

retroatividade da norma mais favorável ao réu, garantias judiciais, integridade 

pessoal, obrigação de respeitar os direitos e de adotar disposições de direito interno 

(artigos 9, 8.2.h, 8.5, 5, 1.1 e 2). Foi considerado inválido o processo contra as 

vítimas por ausência do devido processo legal. Houve voto parcialmente dissidente 

do Juiz ad hoc Fernando Vidal Ramírez e voto concorrente do Juiz Carlos Vicente 

de Roux Rengifo
296

. 

g) Caso Cesti Hurtado (sentença de exceções preliminares prolatada em 26 de 

janeiro de 1999, mérito em 29 de setembro de 1999, reparações em 31 de maio de 

2000, interpretação de decisões em 19 de novembro de 1999, 29 de janeiro de 

2000, 27 de novembro de 2001, com supervisão de sentença em 2004, 2006, 2008, 

2009 e 2010) – denúncia em 07 de março em 1997, submetida à Corte em 09 de 

janeiro de 1998. Gustavo Adolfo Cesti Hurtado foi processado em 23 de dezembro 

de 1996 em virtude de processo penal militar por suposta desobediência ao dever e 

dignidade da função, negligencia e fraude. Ocorre que Cesti Hurtado era civil ao 

tempo dos fatos imputados, vindo a ser preso em 28 de fevereiro de 1997. Ficou 

mantido incomunicável. A Corte entendeu que o processo penal militar instaurado 

era incompatível com a Convenção Americana, considerando violado o direito de 

liberdade pessoal, proteção judicial, obrigação de adotar disposições de direito 

interno, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, garantias judiciais e 

obrigação de respeitar os direitos convencionais (artigos 7.1, 7.6, 25, 2, 3, 8.1, 

1.1)
297

. 

h) Caso Durand e Ugarte (sentença de exceções preliminares prolatada em 28 de 

maio de 1999, mérito em 16 de agosto de 2000 e reparação em 03 de dezembro de 

2001, com supervisão de sentença em 2002 e 2008) – denúncia em 27 de abril de 

1987, submetida à Corte em 08 de setembro de 1996. Em 14 e 15 de fevereiro de 

1986 foram detidos Nolberto Durand Ugarte e Gabriel Pablo Ugarte Rivera por 

membros de órgãos anti-terrorismo, sob suspeita de participar de atos de 

terrorismo. Detidos sem situação de flagrante delito e sem ordem judicial. Foram 
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levados para o estabelecimento San Juan Bautista. No período de sua estada houve 

um motim que culminou com a morte de 111 presos, remanescendo 34 

sobreviventes. De 97 cadáveres necropsiados, apenas 07 foram identificados. As 

vítimas não mais foram localizadas depois deste fato. Houve condenação por 

violação ao direito à vida, liberdade pessoal, proteção judicial e garantias judiciais 

para vítimas e familiares (artigos 4.1, 7.1, 7.5, 7.6, 25.1, 8.1), descumprimento da 

obrigação de respeitar os direitos convencionais e de adotar disposições de direito 

interno (artigos 1.1 e 2). Houve voto parcialmente dissidente do Juiz Carlos 

Vicente de Roux Rengifo e voto fundamentado do Juiz ad hoc Fernando Vidal 

Ramírez
298

. 

i) Caso Ivcher Bronstein (sentença sobre competência prolatada em 24 de setembro 

de 1999, mérito em 06 de fevereiro de 2001, interpretação da sentença em 04 de 

setembro de 2001, com supervisão de sentença em 2005, 2009 e 2010) – denúncia 

em 09 de junho de 1997, levada à Corte em 31 de março de 1999. Baruch Ivcher 

Bronstein, israelita naturalizado peruano, acionista majoritário, diretor e presidente 

do Diretório do Canal 2 de televisão Frecuencia Latina, teve sua naturalização 

privada arbitrariamente com o objetivo de retirá-lo do controle editorial do canal e 

obstaculizar desta forma sua liberdade de expressão. O peticionário denunciava as 

violações aos direitos humanos e atos de corrupção estatal. Em 19 de setembro de 

1997 retiraram o canal de circulação. Seu título de nacionalidade foi tornado sem 

efeito em dezembro de 1984 e só retomado em 2000, restando o peticionário 

apátrida, já que fora obrigado a renunciar a sua nacionalidade originária. Em 

seguida, a vítima, seus familiares, advogados, clientes e funcionários foram 

processados, inclusive penalmente. O Estado foi condenado por violar direito à 

nacionalidade, garantias judiciais, proteção judicial, propriedade privada, liberdade 

de expressão (artigos 20.1, 20.3, 8.1, 8.2, 25.1, 21.1, 21.2, 13.1 e 13.3) e obrigação 

de respeitar os direitos convencionais (artigo 1.1)
299

. 

j) Caso Tribunal Constitucional (sentença sobre competência prolatada em 24 de 

setembro de 1999 e mérito em 31 de janeiro de 2001, com supervisão de sentença 

em 2004, 2006, 2008) – denúncia em 02 de junho de 1997, submetida à Corte em 

02 de julho de 1999. Miguel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry e Delia Revoredo 

Marsano, magistrados do Tribunal Constitucional do Peru, foram afastados de suas 
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funções em 23 de maio de 1997 em virtude de seu entendimento pela 

inconstitucionalidade de uma lei interpretativa de Emenda Constitucional 

promulgada pelo Congresso Nacional, a qual vedava a reeleição do chefe do Poder 

Executivo que se encontrava em atividade ao tempo da lei, qual seja, o então 

Presidente Alberto Fujimori. Somente em 17 de novembro de 2000 o Congresso 

Nacional anulou as resoluções de destituição dos juízes, mas estes permaneceram 

sem perceber seus vencimentos. O Estado foi condenado por violar as garantias 

judiciais, proteção judicial e por descumprir a obrigação de respeitar os direitos 

convencionais (artigos 8, 25 e 1.1)
300

. 

k) Caso Barrios Altos (sentença prolatada em 14 de março de 2001, com supervisão 

de sentença em 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012) – denúncia efetuada 

em 30 de junho de 1995, submetida à Corte em 08 de junho de 2000. Em 03 de 

novembro de 1991 seis indivíduos fortemente armados dirigiram-se a uma festa de 

arrecadação de fundos para obras no próprio edifício. Em cerca de dois minutos 

assassinaram 15 indivíduos e feriram gravemente 04 deles, fugindo em seguida. Os 

autores trabalhavam para a inteligência militar, sendo membros do Grupo Colina, 

consistindo em uma represália contra presumidos membros do Partido Comunista 

do Peru – Sendero Luminoso. Somente em 1995 foi iniciada uma investigação 

efetiva, com 05 oficiais do Exército considerados responsáveis, incluindo 

condenados do Caso La Cantuta. No interregno da ação o Congresso peruano 

sancionou a Lei de Anistia (Lei 26.479) que exonerava militares e civis que 

cometeram violações a direitos humanos entre 1980 e 1995 da responsabilidade. 

Esta lei entrou em vigor em 15 de junho de 1995, apenas um dia depois de 

aprovado pelo Congresso. A Juíza Antônia Saquicuray afastou a incidência desta 

lei no caso Barrios Altos, o que gerou a edição de nova Lei de Anistia (Lei 

26.492), declarando que a anistia não poderia ser revertida judicialmente e sua 

aplicação era obrigatória. A Sala Penal da Corte Superior de Justiça de Lima 

entendeu que a Lei de Anistia era constitucional, arquivando o caso Barrios Altos e 

determinando a abertura de investigação contra a juíza Saquicuray por 

“interpretação incorreta da lei”. A Corte admitiu o reconhecimento da 

responsabilidade internacional do Estado, entendendo que este violou o direito à 

vida de 15 vítimas, a integridade pessoal de 04 vítimas, as garantias judiciais e 

proteção judicial dos familiares e vítimas (artigos 4, 5, 8, 25), além de descumprir 
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a obrigação de respeitar os direitos convencionais e adotar disposições de direito 

interno. Entendeu ainda que as duas leis de anistia eram incompatíveis com a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Com votos apartados de Antônio 

Augusto Cançado Trindade e Sérgio García Ramírez
301

.  

l) Caso dos Cinco Pensionistas (sentença prolatada em 28 de fevereiro de 2003, 

com supervisão de sentença em 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2011) – denúncia 

efetuada em 01 de fevereiro de 1998, encaminhada à Corte em 04 de dezembro de 

2001. Trata-se de mudança do regime de pensão de Carlos Torres Benvenuto, 

Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra 

Vásquez e Maximiliano Gamarra Ferreyra, a qual vigia desde 1992, e pelo 

descumprimento das sentenças da Corte Suprema de Justiça e do Tribunal 

Constitucional do Peru que ordenaram a regularização do pagamento aos 

pensionistas. O Estado foi condenado por violar o direito à propriedade privada, à 

proteção judicial (artigos 21 e 25), e por descumprir obrigação geral de respeitar os 

direitos contidos na Convenção Americana e de adotar disposições de direito 

interno (artigo 1.1 e 2). Com votos razonados dos Juízes Antônio Augusto 

Cançado Trindade, Sergio García Ramírez e Carlos Vicente de Roux Rengifo
302

.  

m) Caso dos Irmãos Gómez Paquiyauri (sentença prolatada em 08 de julho de 2004, 

com supervisão de sentença em 2005, 2006, 2008) – denúncia em 02 de julho de 

1991, submetida à Corte em 05 de fevereiro de 2002. Em 21 de junho de 1991 os 

irmãos Emílio Moisés e Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, de 14 e 17 anos, foram 

detidos por agentes da Polícia Nacional, torturados e executados na viatura 

policial. Os fatos foram captados por câmeras de televisão. Mesmo identificado o 

autor do fato, nunca fora julgado. A polícia apresentou as vítimas como terroristas, 

visando justificar sua ação. Por unanimidade, houve condenação por violação aos 

direitos à vida, liberdade pessoal, garantias judiciais e proteção às crianças (artigos 

4.1, 7, 8 e 19 c.c 1.1), descumprimento da obrigação de respeitar as disposições 

convencionais (artigo 1.1), integridade pessoal de vítimas e familiares (artigo 5 c.c 

1.1), artigos 1, 6 e 9 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a 

Tortura. Por seis votos a um, violação às garantias judiciais e proteção judicial 

(artigos 8 e 25 c.c 1.1). Com voto fundamentado dos Juízes Antônio Augusto 
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Cançado Trindade, Cecília Medina Quiroga (parcialmente dissidente) e Francisco 

José Eguiguren Praeli (ad hoc)
303

. 

n) Caso De La Cruz Flores (sentença prolatada em 18 de novembro de 2004, com 

supervisão de sentença em 2007, 2009, 2010) – denúncia formulada em 01 de 

setembro de 1998, submetida à Corte em 11 de julho de 2003. María Teresa De La 

Cruz Flores, médica pediatra, foi detida sem ordem judicial por policiais em 27 de 

março de 1996 por supostos atos de terrorismo e por integrar o grupo comunista 

Sendero Luminoso. Foi mantida incomunicável, passou por sofrimentos físicos na 

prisão. Foi condenada em 1996 a 20 anos de prisão. Não foram aplicadas normas 

processuais posteriores mais benéficas para a vítima. A Corte condenou o Estado 

por violar o princípio da legalidade e retroatividade da norma mais benéfica ao réu 

(artigo 9 c.c 1.1), liberdade pessoal e garantias judiciais (artigos 7 e 8 c.c 9 e 1.1), 

integridade pessoal (artigo 5 c.c 1.1). Com voto fundamentado do Juiz Sergio 

García Ramírez
304

.  

o) Caso Lori Berenson Mejía (sentença prolatada em 25 de novembro de 2004 e 

interpretação da decisão em 23 de junho de 2005, com supervisão de sentença em 

2006 e 2012) – denúncia em 22 de janeiro de 1998, submetida à Corte em 19 de 

julho de 2002. Lori Helene Berenson Mejía, jornalista estadunidense, foi detida em 

30 de novembro de 1995 em Lima para ser julgada por um tribunal militar com 

restrições ao seu direito de defesa, sobrevivendo em condições desumanas de 

detenção. Foi condenada à prisão perpétua por traição à pátria em 1996. Em grau 

de recurso, foi anulado o processo e nova ação foi instaurada em juízo ordinário 

por colaboração por terrorismo, sendo condenada a 20 anos de prisão em 2001. A 

Corte entendeu por unanimidade ter havido violação ao direito à integridade 

pessoal, principio da legalidade e retroatividade da lei penal mais benéfica, 

garantias judiciais (artigos 5.1, 5.2, 5.6, 9, 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f, 8.2.h, 

8.5 c.c 1.1), e por seis votos a um descumprimento do dever de adotar disposições 

de direito interno (artigo 2). Com voto dissidente da Juíza Cecília Medina Quiroga 

e voto separado concorrente do Juiz Oliver Jackman
305

.  

p) Caso Huilca Tecse (sentença prolatada em 03 de março de 2005, com supervisão 

de sentença em 2006 e 2008) – denúncia em 04 de junho de 1997, submetida à 
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Corte em 12 de março de 2004. Cuida o caso da execução extrajudicial do líder 

sindical peruano Pedro Huilca Tecse, ocorrido em 18 de dezembro de 1992. Na 

ocasião era Secretário Geral da Confederação Geral do Trabalho do Peru. 

Membros do Grupo Colina seriam responsáveis pelo crime, sendo conhecido 

esquadrão de eliminação de pessoas vinculado ao serviço de inteligência do 

Exército peruano. A vítima fazia entrevistas na mídia contrárias às políticas de 

Alberto Fujimori de alteração da legislação laboral. Além da execução de Huilca 

Tecse, foi ferido seu enteado. O Estado admitiu responsabilidade, considerando a 

Corte violados os direitos à vida, a liberdade de associação (artigos 4.1 e 16 c.c 

1.1), garantias judiciais e proteção judicial dos familiares da vítima (artigo 8 e 25 

c.c 1.1)
306

. 

q) Caso Gómez Palomino (sentença prolatada em 22 de novembro de 2005, com 

supervisão de sentença em 2007, 2009, 2010, 2011, 2013) – denúncia em 08 de 

outubro de 1992, encaminhada à Corte em 13 de setembro de 2004. Detenção 

ilegal de Santiago Gómez Palomino em 09 de julho de 1992 em Lima e sua 

desaparição forçada, atribuída a agentes estatais do Grupo Colina. Foi retirado da 

casa de sua prima durante a madrugada por um grupo de mulheres e homens que 

usavam uniformes militares e estavam armados. Foi torturado, ameaçado e levado 

para fora da residência. As investigações abertas não eram efetivas. Em 2001 um 

dos membros do Grupo Colina descreveu a vítima como sendo “evangélica”, 

dizendo que fora morta e enterrada pelo grupo, e que a motivação do crime seria 

por supostamente ter a vítima armas em sua casa, o que não se constatou na 

realidade. O nome da vítima encontra-se no rol dos desaparecidos pela Comissão 

da Verdade e Reconciliação de 2003. A Corte admitiu o reconhecimento da 

responsabilidade internacional do Estado, alegando que violou os direitos à vida, 

integridade pessoal, liberdade pessoal, garantias judiciais, proteção judicial 

(artigos 4, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 25 c.c 1.1), integridade pessoal 

dos familiares (artigo 5 c.c 1.1), descumprimento da obrigação de adotar 

disposições de direito interno (artigo 2), artigo 1.b da Convenção Interamericana 

sobre Desaparecimento Forçado Pessoas. Com votos fundados dos Juízes Sergio 

García Ramírez, Antônio Augusto Cançado Trindade e Cecília Medina Quiroga
307

. 
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r) Caso García Asto e Ramírez Rojas (sentença prolatada em 25 de novembro de 

2005, com supervisão de sentença em 2007 e 2011) – denúncias em 09 e 12 de 

novembro de 1998, levadas à Corte em 22 de junho de 2004. Wilson García Asto, 

estudante de engenharia, e Urcesino Ramírez Rojas, funcionário público, foram 

detidos pela polícia em 30 de junho de 1995 e 27 de julho de 1991, 

respectivamente, sem estarem em estado de flagrância e sem ordem judicial. 

García Asto ficou preso por 09 anos, enquanto Ramírez Rojas, por quase 13 anos. 

Foram acusados de terrorismo e permaneceram incomunicáveis e sem defesa 

adequada. Ramírez Rojas teve sua saúde deteriorada na prisão. O Estado admitiu 

sua responsabilidade quanto aos fatos ocorridos antes de setembro de 2000. A 

Corte entendeu violados os direitos à liberdade pessoal, integridade pessoal, 

garantias judiciais e proteção judicial (artigos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 5.1 e 5.2, 8.1, 

8.2, 8.2.c, 8.2.f, 8.5, 9 e 25 c.c 1.1). Com votos dissidentes dos Juízes Cecília 

Medina Quiroga e Jorge Santiestevan de Noriega (ad hoc)
308

.  

s) Caso Acevedo Jaramillo e Outros (sentença prolatada em 07 de fevereiro de 

2006, interpretação de sentença em 24 de novembro de 2006, com supervisão de 

sentença em 2009) – denúncia efetivada em 13 de janeiro de 1999, encaminhada à 

Corte em 25 de junho de 2003. Trata do descumprimento de sentenças exaradas 

entre 1996 e 2000 proferidas por juízes e Tribunais de instância superior, os quais 

ordenaram à municipalidade de Lima que reintegrasse os trabalhadores despedidos 

sem justa causa por terem seguido orientações do sindicato, orientações estas 

consideradas posteriormente ilegais, e os afastados em virtude da liquidação da 

empresa de serviços municipais de limpeza de Lima. A Corte admitiu a 

responsabilidade internacional pelo Estado, entendendo ter havido violação ao 

direito à proteção judicial (artigo 25.1 e 25.2.c, c.c 1.1). Com voto concorrente 

fundamentado dos Juízes Antônio Augusto Cançado Trindade e Cecília Medina 

Quiroga
309

.  

t) Caso Baldeón García (sentença prolatada em 06 de abril de 2006, com supervisão 

de sentença em 2008, 2009) – denúncia em 24 de maio de 1997 e caso levado à 

Corte em 11 de fevereiro de 2005. Barnabé Baldeón García, campesino de 68 anos, 

foi detido por militares em 25 de setembro de 1990 juntamente com duas outras 

pessoa, levado para uma igreja e torturado, vindo a falecer. Em 14 anos do fato o 
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caso ainda se encontrava em sede inquisitorial. À época do fato havia constantes 

conflitos entre campesinos das serras peruanas e forças militares. Admitiu-se o 

reconhecimento da responsabilidade estatal internacional no tocante à violação dos 

direitos à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, garantias judiciais e 

proteção judicial (artigos 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 25 c.c 1.1), além da violação 

dos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a 

Tortura a partir do dia 28 de abril de 1993. Com voto fundamentado de Antônio 

Augusto Cançado Trindade
310

. 

u) Caso Trabajadores Cesados do Congreso – Aguado Alfaro y Otros (sentença de 

mérito prolatada em 24 de novembro de 2006, interpretação da sentença em 30 de 

novembro de 2007, com supervisão de sentença em 2009 e 2010) – denúncias em 

18 de outubro de 1997 e 10 de julho de 1998. Caso levado à Corte em 04 de 

fevereiro de 2005. Em 31 de dezembro de 1992, 257 trabalhadores foram 

demitidos do Congresso Nacional peruano, sendo parte de um grupo de 1117 

trabalhadores afastados de suas atividades por Resolução do Congresso Nacional. 

Antes desta resolução, foi promulgado Decreto-Lei que constituiu uma comissão 

para administrar o patrimônio do Congresso e esta comissão passou a exigir um 

procedimento de avaliação e concurso de mérito para todos os funcionários ativos, 

sendo que o gabarito deste concurso teria sido vendido ou disponibilizado a alguns 

servidores antes da realização das provas, gerando revolta. A Corte condenou o 

Estado por violar as garantias judiciais e proteção judicial (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1 

e 2). Com votos fundamentados dos Juízes Sergio García Ramírez e Antônio 

Augusto Cançado Trindade
311

. 

v) Caso da Penitenciária Miguel Castro Castro (sentença prolatada em 25 de 

novembro de 2006, interpretação da decisão em 02 de agosto de 2008, com 

supervisão de sentença em 2009 e 2010) – denúncias em 18 de maio de 1992 e 05 

de junho de 1997, submetidas à Corte em 09 de setembro de 2004. Entre 06 e 09 

de maio de 1992 teve lugar dentro do presídio Miguel Castro Castro a “Operação 

Mudança 1”, produzindo a morte de pelo menos 41 presos, ferindo cerca de 185 e 

submetendo a tratamento cruel, desumano e degradante a 322 indivíduos. Quanto 

aos policiais, 01 foi morto e 09 feridos. Mulheres que visitavam seus filhos, irmãos 

ou companheiros presos também foram vitimadas, algumas delas sexualmente. O 
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alvo da polícia foram dois pavilhões que foram derrubados pela polícia com 

explosivos. A assistência médica foi subtraída de muitos feridos. A Corte admitiu 

o reconhecimento parcial da responsabilidade internacional. O Estado foi 

condenado por violar o direito à vida, à integridade pessoal das vítimas e 

familiares, garantia judicial e proteção judicial (artigos 4, 5.1, 5.2, 8.1 e 25 c.c 1.1), 

artigo 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura, 

artigo 7.b da Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 

Violência contra a Mulher. Com votos fundamentados dos Juízes Sergio García 

Ramírez e Antônio Augusto Cançado Trindade
312

. 

w) Caso La Cantuta (sentença de mérito prolatada em 29 de novembro de 2006 e 

interpretação da sentença em 30 de novembro de 2007, com supervisão de 

sentença em 2009) – denúncia em 30 de julho de 1992, levada à Corte em 14 de 

fevereiro de 2006. O professor Hugo Muñoz Sánchez e 09 estudantes foram 

sequestrados pelo Exército peruano na Universidade Nacional de Educação 

Enrique Guzmán e Valle – La Cantuta  - em Lima, na madrugada do dia 18 de 

julho de 1992. Trata-se de uma instituição pública de nível superior. As vítimas 

desapareceram ou foram executadas pelo Exército, havendo participação do Grupo 

Colina, o qual já participara de mortes no caso Barrios Altos. Os agentes 

invadiram os apartamentos estudantis e de professores, levando consigo as vítimas. 

Em 1993 foram localizados os restos mortais de dois estudantes. Foi admitido o 

reconhecimento parcial da responsabilidade internacional do Estado, entendendo 

ter havido violação aos direitos à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, 

garantias judiciais e proteção judicial (artigos 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 25 c.c 1.1), 

além de reconhecer desobediência à obrigação de adotar disposições de direito 

interno (artigo 2 c.c 4, 5, 7, 8.1, 25 e 1.1). Com votos concorrentes do Juiz ad hoc 

Fernando Vidal Ramírez, e dos Juízes Antônio Augusto Cançado Trindade e 

Sergio García Ramírez
313

. 

x) Caso Cantoral Huamaní e García Santa Cruz (sentença prolatada em 10 de 

julho de 2007 e interpretação de sentença em 28 de janeiro de 2008, com 

supervisão de sentença em 2009 e 2011) – denúncia formulada em 09 de maio de 

1989, levada à Corte em 21 de fevereiro de 2006. Trata do sequetro, tortura e 

execução extrajudicial de Saúl Isaac Cantoral Huamaní e Consuelo Trinidad 
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García Santa Cruz em 13 de fevereiro de 1989, em Lima. Passaram-se mais de 17 

anos sem qualquer investigação. O Comando Rodrigo Fraco, conformado por 

agentes estatais, foi responsável por graves violações de direitos humanos no 

período 1985-1990, especialmente visando desmotivar protestos sociais atinentes à 

liberdade de associação. As vítimas geralmente eram proeminentes líderes 

sindicais e mineiros. A Corte aceitou o reconhecimento parcial da responsabilidade 

internacional pelo Estado. Houve violação aos direitos à vida, integridade pessoal 

das vítimas e familiares, liberdade pessoal, liberdade de associação, garantias 

judiciais e proteção judicial (artigos 4, 5, 7, 16, todos cumulados com o artigo 1.1 e 

artigos 8.1 e 25, c.c 4, 5, 7 e 1.1). Com voto fundamentado do Juiz Manuel E. 

Ventura Robles
314

. 

y) Caso Acevedo Buendía e Outros “Cesantes e Jubilados de La Contraloría” 

(sentença prolatada em 01 de julho de 2009, interpretação da sentença em 24 de 

novembro de 2009, com supervisão de sentença em 2011) – denúncia efetuada em 

12 de novembro de 1998 e 24 de janeiro de 2000, levadas à Corte em 01 de abril 

de 2008. Trata o caso do descumprimento das sentenças judiciais exaradas pelo 

Tribunal Constitucional do Peru de 21 de outubro de 1997 e 26 de janeiro de 2001 

de pagar aos 273 peticionários, integrantes da Associação de Demitidos e 

Aposentados da Controladoria Geral da República do Peru, as remunerações, 

gratificações e bonificações que percebem os servidores em atividade que 

desempenhem cargos iguais, similares ou equivalentes, visto que o Estado nivelou 

as aposentadorias das vítimas a partir de novembro de 2002 mas não restituiu os 

valores a perceber entre abril de 1993 a outubro de 2002. Considerou-se violado o 

direito à proteção judicial (artigo 25.1 e 25.2.c) e à propriedade privada (artigo 

21.1 e 21.2 c.c 1.1). Com votos fundamentados dos Juízes Sérgio García Ramírez e 

Victor Oscar Shiyín García Toma, este último ad hoc
315

. 

z)  Caso Anzualdo Castro (sentença prolatada em 22 de setembro de 2009) – 

denúncia em 27 de maio de 1994, submetida à Corte em 11 de julho de 2008. 

Cuida da desaparição forçada do estudante de economia Kenneth Ney Anzualdo 

Castro a partir de 16 de dezembro de 1993, executado por agentes do Serviço de 

Inteligência do Exército. Foi retirado de dentro de um ônibus quando retornava da 
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faculdade para sua residência, sob o argumento de supostas atividades terroristas, 

preso por 15 dias e levado aos sótãos do quartel general do Exército, onde foi 

executado. Seu cadáver foi incinerado. Foi condenado o Estado por violação ao 

direito à liberdade pessoal, integridade pessoal, vida e reconhecimento da 

personalidade jurídica (artigos 7.1, 7.6, 5.1, 5.2, 4.1 e 3 c.c 1.1), garantias judiciais 

e proteção judicial (artigos 8.1 e 25 c.c 1.1 e 2), artigos I.b e III da Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas. Com voto concorrente 

do Juiz Sergio García Ramírez e voto parcialmente dissidente do Juiz ad hoc 

Victor Oscar Shiyin García Toma
316

.  

aa) Caso Abrill Alosilla (sentença prolatada em 04 de março de 2011, interpretação 

de sentença em 21 de novembro de 2011) – denúncia em 14 de abril de 2000, 

levada à Corte em 16 de janeiro de 2010. O caso trata de 233 membros do 

Sindicato de Funcionários, Profissionais e Técnicos da Empresa de Serviço de 

Água Potável e Saneamento Básico de Lima que foram prejudicados pela 

eliminação do sistema de escala salarial, a qual, mesmo sendo mais gravosa, 

retroagiu para abarcar períodos anteriores à sua edição. A Corte admitiu o 

reconhecimento parcial da responsabilidade estatal. Condenado o Estado por ferir 

o direito à proteção judicial (artigo 25.1 c.c 1.1) e direito à propriedade privada 

(artigos 21.1 e 21.2 c.c 25.1 e 1.1)
317

. 

 Opinião consultiva: 01/1982, sobre a função consultiva da Corte Interamericana. 

 Medidas cautelares: 

a) Caso Acevedo Jaramillo e Outros (2004)
318

; 

b) Caso Bustíos Rojas (1990, 1991)
319

; 

c) Caso Cesti Hurtado (1997, 1998, 1999, 2000, 2005)
320

; 

d) Caso “Chipoco” (1992, 1993)
321

; 
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e) Caso “De La Cruz Flores” (2009, 2010, 2011, 2012)
322

; 

f) Caso dos Irmãos Gómez Paquiyauri (2004, 2006, 2008, 2009)
323

; 

g) Caso “Penales Peruanos” (1992, 1993)
324

; 

h) Caso da Penitenciária Miguel Castro Castro (2007, 2008)
325

; 

i) Caso Tribunal Constitucional (2000, 2001)
326

; 

j) Caso Ivcher Bronstein (2000, 2001)
327

; 

k) Caso Juárez Cruzzat e Outros (2006)
328

; 

l) Caso Loayza Tamayo (1996, 1997, 2000, 2001)
329

; 

m) Caso Ramírez Hinostroza e Outros (2005, 2006, 2007, 2010, 2011)
330

; 

n) Caso “Trabajadores Cesados do Congreso – Aguado Alfaro y Otros” (2010)
331

; 

o) Caso Wong Ho Wing (2010, 2011, 2012, 2013)
332

. 

 

3.1.3.1.9. Suriname
333

 

 

 Sentenças proferidas em face do Suriname: 
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provisionais, solicitando à Comissão Interamericana, a qual recebera a denúncia inicial, que continuasse a análise 

e tramitação dos fatos, após o que, em restando presentes os requisitos convencionais, poder-se-ia apreciar 

meritoriamente a necessidade e adequação da medida.  
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 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “v” supra. 
326

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “j” supra. 
327

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “i” supra. 
328

 Situação de perseguição e hostilização de membros da Associação de Familiares Vítimas de Genocídio e 

Desaparecidos e não investigação dos fatos pela polícia doméstica. Foi o pedido negado em virtude de ausência 

dos requisitos de urgência e gravidade exigidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  
329

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “d” supra. 
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 Cuida o caso de ameaças sofridas por Ramírez Hinostroza e outros, em virtude de ter sido o mesmo 

testemunha em processos por crimes de lesa humanidade. Com o decorrer dos anos, a Corte entendeu não 

subsistirem as razões para a mantença das medidas de proteção, razão pela qual determinou em seu mais recente 

pronunciamento o arquivamento do feito. 
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 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “u” supra. 
332

 Consistente na medida de o Estado peruano não extraditar o peticionário Wong Ho Wing enquanto não 

julgado o caso meritoriamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  
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a) Caso Aloeboetoe e Outros (sentença de mérito prolatada em 04 de dezembro de 

1991, sentença sobre reparações e custas prolatada em 10 de setembro de 1993) – 

denúncia realizada em 15 de janeiro de 1988, caso encaminhado à Corte em 27 de 

agosto de 1990. Cuida o caso de mais de 20 quilombolas do sexo masculino 

desarmados que foram dizimados por soldados sob a suspeita de que pertenciam ao 

Comando da Selva, fato ocorrido na Localidade Atjoni. As violências físicas e 

humilhações foram assistidas por mais de 50 pessoas, tratando-se de civis de 

diversas aldeias. As pessoas assassinadas não eram enterradas e seus corpos eram 

largados ao léu, devorados por urubus. Aside Ameikanbuka foi o único 

sobrevivente, tendo sido encontrado gravemente ferido. A Corte aceitou o 

reconhecimento da responsabilidade efetuado pelo Estado do Suriname, que 

admitiu que teria violado os direitos de respeitar os ditames da Convenção, a 

obrigação de adequar a legislação interna à Convenção, direito à vida, direito à 

integridade física, direito à dignidade, direito à liberdade pessoal e física, direito à 

proteção judicial (artigos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3 e 25 da Convenção 

Americana)
334

. 

b) Caso Gangaram Panday (sentença sobre exceções preliminares prolatada em 04 

de dezembro de 1991, sentença de mérito prolatada em 21 de janeiro de 1994) – 

denúncia ofertada em 17 de dezembro de 1988, levado o caso à Corte em 27 de 

agosto de 1990, tratando da detenção e morte de Asok Gangaram Panday, detido 

pela policia militar ao chegar ao aeroporto no dia 05 de novembro de 1988 sob a 

alegação de que havia sido expulso da Holanda. Em 08 de novembro de 1988 a 

polícia divulgou que a vítima se suicidara por enforcamento. Laudos cadavéricos 

não guardavam consonância entre si sobre a real causa da morte de Gangaram 

Panday. A Corte entendeu que não havia provas da etiologia da morte da vítima, 

condenando o Estado por violação do dever de garantia do direito de liberdade 

pessoal da vítima (artigo 7.2 c.c 1.1, da Convenção Americana). Houve voto 

dissidente dos Juízes Antônio Augusto Cançado Trindade, Sônia Picado Sotela e 

Asdrúbal Aguiar Aranguren
335

. 

c) Caso da Comunidade Moiwana (sentença prolatada em 15 de junho de 2005, 

interpretação da sentença em 08 de fevereiro de 2006, com supervisão de sentença 

em 2007, 2009 e 2010) – denúncia apresentada em 27 de junho de 1997, caso 

                                                           
334

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_11_esp.pdf. Acesso em 26 mai. 2013. 
335

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf. Acesso em 26 mai. 2013. 



157 

 

submetido à Corte em 20 de dezembro de 2002. Membros das Forças Armadas do 

Suriname atacaram a Comunidade N´djuka Marron de Moiwana. Mais de 40 

pessoas, inclusive crianças, foram assassinadas. Os sobreviventes foram exilados 

ou deslocados da comunidade. Não houve investigação adequada, tampouco os 

sobreviventes lograram retornar ao seu estilo de vida tradicional. A Corte 

condenou o Estado por violação ao direito à integridade pessoal (artigo 5.1 c.c 

1.1), direito de circulação e residência (artigo 22 c.c 1.1), direito à propriedade 

(artigo 21 c.c 1.1), direito à proteção judicial e às garantias judiciais (artigos 8.1 e 

25 c.c 1.1). Houve votos concorrentes dos Juízes Antônio Augusto Cançado 

Trindade e Cecília Medina Quiroga
336

. 

d) Caso Pueblo Saramaka (sentença prolatada em 28 de novembro de 2007 e 

interpretação da sentença em 12 de agosto de 2008, com supervisão de sentença 

em 2010 e 2011) – denúncia formulada em 27 de outubro de 2000 e caso levado à 

Corte em 23 de junho de 2006. Trata-se de uma comunidade tribal que vive na 

região superior do Rio Suriname. O Estado não teria adotado as medidas efetivas 

para reconhecer o direito ao uso e gozo do território tradicional do povo Saramaka. 

O Estado foi condenado por ter violado os direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica da comunidade (artigo 3 c.c 21 e 25, 1.1 e 2), direito à 

proteção judicial (artigo 25 c.c 21 e 1.1) e o direito à propriedade  (artigo 21 c.c 

1.1 e 2)
337

.   

 

3.1.3.1.10. Uruguai
338

 

 

 Sentenças proferidas em face do Estado uruguaio: 

a) Caso Gelman (sentença prolatada em 24 de fevereiro de 2011, com supervisão de 

cumprimento de sentença em 2013) - denúncia formulada em 08 de maio de 2006, 

levada à Corte em 21 de janeiro de 2010. Caso de desaparição forçada de Maria 

Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman desde o final de 1976, tendo a mesma 

sido detida em Buenos Aires em avançado estado de gravidez. Presume-se que foi 

levada ao Uruguai onde deu à luz à sua filha Maria Macarena Gelman Garcia 

Iruretagoyena, a qual foi entregue a uma família uruguaia. Todos estes fatos se 
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deram no contexto da chamada “Operação Condor”, aliança entre as forças de 

segurança e serviços de inteligência entre as ditaduras do Cone Sul e repressão 

contra pessoas consideradas “subversivas”. Os fatos não foram investigados por 

força da Lei de Caducidade promulgada em 1986 pelo governo do Uruguai. O 

Estado reconheceu parcialmente sua responsabilidade. O Estado foi condenado 

pela Corte pela desaparição forçada, violando os direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica, vida, integridade pessoal e liberdade pessoal (artigos 3, 4.1, 

5.1, 5.2 e 7.1 c.c 1.1, da Convenção Americana); artigos I e XI da Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas; direito ao 

reconhecimento da personalidade jurídica, vida, integridade pessoal, liberdade 

pessoal, família, nome, direitos das crianças e direito à nacionalidade (artigos 3, 

4.1, 5.1, 7.1, 17, 18, 19 e 20.3 c.c 1.1 da Convenção Americana) e  artigos I e XI 

da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, quanto 

à filha da vítima Maria Claudia; direito à integridade pessoal e proteção familiar 

em relação a Juan Gelman, avô de Maria Macarena (artigos 5.1 e 17 c.c 1.1); 

direito convencional às garantias judiciais e proteção judicial (artigos 8.1 e 25.1 c.c 

1.1 e 2), artigos I.b e IV da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento 

Forçado de Pessoas; obrigação convencional de adequar direito interno às normas 

da Convenção Americana (artigo 2 c.c 8.1, 25 e 1.1 da Convenção) e artigos I.b, 

III, IV e V, da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de 

pessoas
339

.   

b) Caso Barbani Duarte e Outros (sentença prolatada em 13 de outubro de 2011 e 

solicitação de interpretação da sentença em 26 de junho de 2012) – denúncia 

formulada em 17 de outubro de 2003, submetida à Corte em 16 de março de 2010. 

Caso em que se discute a ausência de oportunização aos correntistas do Banco de 

Montevidéu S.A. de audiência imparcial para seus reclamos ante a Comissão de 

Assessores e ante o Tribunal do Contencioso Administrativo em relação com a 

transferência de seus fundos bancários, sem a devida consulta aos interessados, ao 

Trade and Commerce Bank nas Ilhas Caiman, bem assim a falta de recurso 

adequado para examinar todas as questões de fato e de direito relacionadas com o 

litígio. A Corte concluiu por maioria pela condenação do Estado uruguaio pela 

violação ao direito a ser ouvido (artigo 8.1 c.c 1.1) quanto a todas as 539 vítimas; 

direito a tratamento não discriminatório e fundamentação das decisões contra 02 
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vítimas (artigo 8.1 e 1.1); direito à proteção judicial (artigo 25.1 c.c 1.1) em 

relação a 12 vítimas
340

. 

 Opiniões consultivas: 06/1986, sobre a expressão “leis” no artigo 30 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos e 09/1987, sobre garantias judiciais em Estado de sítio ou 

de defesa. 

 

3.1.3.1.11. Venezuela
341

 

 

 Sentenças exaradas em face da Venezuela: 

a) Caso “El Amparo” (sentença de mérito prolatada em 18 de janeiro de 1995, 

reparações em 14 de setembro de 1996, interpretação de sentença em 16 de abril 

de 1997, com supervisão de sentença em 2002, 2006, 2009, 2010 e 2012) – 

denúncia em 10 de agosto de 1990, levada à Corte em 14 de janeiro de 1994. Um 

efetivo policial militar realizou uma operação militar denominada Anguila III, 

matando 14 dos 16 pescadores residentes no povoado El Amparo que se dirigiam 

para um passeio fluvial no Canal La Colorada. O argumento da execução é de que 

se tratava de guerrilheiros. A Venezuela reconheceu sua responsabilidade 

internacional por violação da obrigação de adotar disposições de direito interno, 

direito à vida, integridade pessoal, garantias judiciais, igualdade perante a lei, 

proteção judicial (artigos 2, 4, 5, 8.1, 24 e 25 c.c 1.1). Com voto fundamentado do 

Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade
342

. 

b) Caso Del Caracazo (sentença de mérito prolatada em 11 de novembro de 1999, 

reparações e custas determinadas em 29 de agosto de 2002, com supervisão de 

sentença em 2004 e 2009) – denúncia efetivada em 28 de março de 1995, 

encaminhada à Corte em 07 de junho de 1999. Em 16 de fevereiro de 1989 o então 

Presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez anunciou medidas de ajuste 

econômico para refinanciar a dívida externa através do FMI. No dia 27, em 

decorrência do aumento das tarifas de transporte urbano e não reconhecimento da 

passagem preferencial para estudantes em várias áreas da região metropolitana de 

Caracas houve tumulto e queima de veículos em via pública, além de saques em 

comércios. A polícia foi acionada, inclusive com forças militares fortemente 
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armadas para controlar os civis. Desta ação resultaram 276 mortos, diversos 

desaparecidos e feridos entre fevereiro e março de 1989. Não houve sentença de 

identificação dos responsáveis pelos fatos, além de ter havido ocultamento e 

destruição de provas. O Estado reconheceu sua responsabilidade internacional, 

havendo violação ao direito à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, 

garantias judiciais, proteção judicial, dever de informar aos órgãos internacionais 

interamericanos e demais Estados-Partes da suspensão de garantias (artigos 4.1, 5, 

7, 8.1, 25.1, 25.2.a e 27.3 c.c 1.1 e 2)
343

.  

c) Caso Blanco Romero e Outros (sentença prolatada em 28 de novembro de 2005, 

com supervisão de sentença em 2009 e 2011) – denúncia formulada em 03 de 

março e 10 de julho de 2000, submetida à Corte em 09 de julho de 2004. Em 

decorrência das chuvas, de 15 a 17 de dezembro de 1999 houve deslizamentos no 

Estado de Vargas, Venezuela, e durante o cumprimento das medidas ordenadas 

para restabelecer a ordem pública foram violados direitos humanos pelos membros 

do Exército Nacional e da Direção Geral Setorial dos Serviços de Inteligência e 

Prevenção (DISIP). Foram detidos no período Oscar José Blanco Romero, Roberto 

Javier Hernández Paz e José Francisco Rivas Fernández, sendo os primeiros em 

suas respectivas residências e o terceiro em um albergue para desabrigados. Após a 

detenção, seus paradeiros foram ignorados. O Estado admitiu sua responsabilidade 

internacional. Houve violação ao direito à vida, à integridade pessoal, liberdade 

pessoal, garantias judiciais, proteção judicial (artigo 4.1, 5.1 e 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.5 e 7.6, 8.1 e 25 c.c 1.1 e 2), direito à integridade pessoal, garantias judiciais, 

proteção judicial quanto aos familiares das vítimas (artigo 5.1, 8.1, 25 c.c 1.1); 

artigos 1, 5, 6, 7, e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a 

Tortura; artigos I.a, I.b, X e XI da Convenção Interamericana sobre Desaparição 

Forçada de Pessoas. Com voto concorrente dos Juízes Sérgio García Ramírez e 

Antônio Augusto Cançado Trindade
344

.  

d) Caso Montero Aranguren e Outros (Retén de Catia) - (sentença prolatada em 05 

de julho de 2006, com supervisão de sentença em 2009 e 2011) – denúncia em 12 

de novembro de 1996, para a Corte em 24 de fevereiro de 2005. Execução 

extrajudicial de 37 presos detidos no Retén de Catia, em Caracas, na madrugada de 

27 de novembro de 1992, depois do segundo golpe militar na Venezuela que gerou 

                                                           
343

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_58_esp.pdf. Acesso em 04 jun. 2013. 
344

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf. Acesso em 04 jun. 2013. 



161 

 

forte tensão e rebelião no referido presídio. Houve disparos indiscriminados contra 

presos, sendo que os fatos quedaram-se por 08 anos sem investigações. Houve a 

admissão da responsabilidade pelo Estado por violação dos direitos à vida, 

integridade pessoal, além do descumprimento da obrigação de adotar disposições 

de direito interno (artigo 4.1, 5.1, 5.2 e 5.4, 2 c.c 1.1), violação do direito à 

integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial relativamente aos 

familiares (artigo 5.1, 8.1 e 25 c.c 1.1)
345

.    

e) Caso Apitz Barbera e Outros “Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo” (sentença prolatada em 05 de agosto de 2008, com supervisão de 

sentença em 2009, 2012) – denúncia feita em 06 de abril de 2004. Caso levado à 

Corte em 29 de novembro de 2006. Trata-se da destituição dos ex-juízes da Corte 

Primeira do Contencioso Administrativo Ana Maria Ruggen Cova, Perkius Rocha 

Contreras e Juan Carlos Apitz Barbera em 30 de outubro de 2003 por terem 

concedido uma medida cautelar que suspendeu os efeitos de um ato administrativo 

que havia negado o registro de uma aquisição. Esta decisão gerou reações pelos 

membros da cúpula do Poder Executivo, tendo sido considerada errada a despeito 

de o caso comportar várias interpretações possíveis. A destituição dos juízes foi 

imotivada e sem possibilidade de recurso. O Estado foi condenado por não garantir 

o direito a julgamento por tribunal imparcial e independente, direito a ser ouvido 

em juízo em um prazo razoável, direito à motivação dos atos (artigo 8.1 c.c 1.1 e 

2), direito a um recurso rápido e efetivo (artigo 25.1 c.c 1.1)
346

.  

f) Caso Ríos e Outros (sentença prolatada em 28 de janeiro 2009) – denúncia 

efetuada em 23 de julho de 2002, levada à Corte em 20 de abril de 2007. Sobre 

atos e omissões administrativas, consistentes em ameaças, perseguições, agressões 

verbais e físicas, lesões, atentados às instalações de televisão praticados não 

somente por membros de órgãos públicos como também por particulares 

restringindo o trabalho de busca e difusão de informações por 20 vítimas, dentre 

jornalistas e trabalhadores da comunicação social vinculados à RCTV (Compañia 

Anónima Radio Caracas Televisión). Por seis votos a um foi condenado o Estado 

por descumprimento da obrigação de adotar disposições de direito interno (artigo 

1.1) e por violação da liberdade de buscar, receber e difundir informações e direito 
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à integridade pessoal (artigo 13.1 e 5.1). Houve voto dissidente do Juiz ad hoc Pier 

Paolo Pasceri Scaramuzza
347

.  

g) Caso Perozo e Outros (sentença prolatada em 28 de janeiro de 2009) – denúncia 

em 27 de junho de 2003, submetida à Corte em 12 de abril de 2007. Cuida de atos 

e omissões praticadas entre outubro de 2001 e agosto de 2005 consistentes em atos 

de perseguição e agressões físicas e verbais, assim como obstaculizações aos 

trabalhos de jornalistas cometidos por agentes estatais e particulares em prejuízo 

de 44 indivíduos vinculados ao canal de televisão Globovisión, assim como uso de 

instrumentos judiciais contra tais funcionários. Por seis votos a um foi condenado 

o Estado por descumprimento da obrigação de adotar disposições de direito interno 

(artigo 1.1) e por violação da liberdade de buscar, receber e difundir informações e 

direito à integridade pessoal (artigo 13.1 e 5.1). Houve voto dissidente do Juiz ad 

hoc Pier Paolo Pasceri Scaramuzza
348

.  

h) Caso Reverón Trujillo (sentença prolatada em 30 de junho de 2009) – denúncia 

em 08 de abril de 2005, submetida à Corte em 09 de novembro de 2007. Trata da 

destituição arbitrária de Maria Cristina Reverón Trujillo do cargo de juíza da Area 

Metropolitana de Caracas em 06 de fevereiro de 2002. Em 13 de outubro de 2004 a 

Sala Político-Administrativa do Tribunal Supremo de Justiça decretou a nulidade 

do ato de destituição do cargo da vítima mas não determinou seu reingresso no 

cargo nem determinou o pagamento dos salários e benefícios devidos à 

peticionária. Por seis votos a um entendeu a Corte ter havido violação à proteção 

judicial (artigo 25.1 c.c 1.1 e 2) e direitos políticos (artigo 23.1 c.c 1.1). Houve 

voto dissidente do Juiz ad hoc Einer Elias Biel Morales
349

.    

i) Caso Barreto Leiva (sentença prolatada em 17 de novembro de 2009) – denúncia 

formulada em 09 de agosto de 1996, levada à Corte em 31 de outubro de 2008. 

Oscar Enrique Barreto Leiva foi condenado a 01 ano e 02 meses de prisão por 

crime contra o patrimônio público como consequência de sua gestão em 1989 

como Diretor Geral Setorial de Administração e Serviços do Ministério da 

Secretaria da Presidência da República, sendo que inicialmente fora arrolado como 

testemunha e findou tornando-se acusado, tendo passado mais tempo preso 

preventivamente do que o período de condenação. Considerou-se ter havido 
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violação do direito de comunicação prévia e detalhada da acusação, ausência de 

tempo e meios adequados para preparar defesa, direito de ser assistido por 

defensor de sua escolha, direito de recorrer (artigo 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.h, c.c 

1.1); direito à liberdade pessoal e direito de não ser submetido à detenção arbitrária 

(artigo 7.1 e 7.3 c.c 1.1 e 2); direito à liberdade pessoal, direito ao prazo razoável 

da prisão preventiva e direito à presunção de inocência (artigo 7.1, 7.5 e 8.2 c.c 

1.1)
350

.  

j) Caso Usón Ramírez (sentença prolatada em 20 de novembro de 2009) – denúncia 

efetuada em 23 de maio de 2005, levada à Corte em 25 de julho de 2008. O caso 

questiona processo penal militar por injúria à Força Armada Nacional instaurado 

em desfavor do General da reserva Francisco Usón Ramírez e condenação à pena 

de 05 anos e 06 meses de prisão. Fundou-se o processo por declarações prestadas 

pelo peticionário em uma entrevista televisiva. Entendeu a Corte ter havido ofensa 

à legalidade e liberdade de pensamento e expressão (artigos 9, 13.1, 13.2 c.c 1.1 e 

2), garantias e proteção judiciais (artigo 8 e 25 c.c 1.1 e 2), direito à liberdade 

pessoal (artigo 7 c.c 1.1) e descumprimento do dever de adotar disposições de 

direito interno (artigo 2 c.c 9. 13.1, 13.2 e 8.1). Houve voto fundamentado do Juiz 

Sérgio García Ramírez
351

. 

k) Caso Chocrón Chocrón (sentença prolatada em 01 de julho de 2011) – denúncia 

formulada em 15 de maio de 2005, levada à Corte em 25 de novembro de 2009. 

Trata da destituição arbitrária de Mercedes Chocrón Chocrón, juíza de Primeira 

Instância Penal da Circunscrição Judicial da Área Metropolitana de Caracas, sem 

lhe garantir o devido processo e motivação do ato respectivo. O fato ocorreu em 03 

de fevereiro de 2003, dias depois de a magistrada realizar inspeções judiciais que 

incomodaram o governo venezuelano. A Corte entendeu ter havido violação às 

garantias judiciais, proteção judicial e obrigação de adotar disposições de direito 

interno (artigos 8.1, 25.1 c.c 1.1 e 2), todos da Convenção Interamericana sobre 

Direitos Humanos
352

. 

l) Caso López Mendoza (sentença prolatada em 01 de setembro de 2011) – 

denúncia ofertada em 04 de março de 2008, levada à Corte em 14 de dezembro de 

2009. O Estado entendeu ser inelegível para o cargo de prefeito de Caracas no 

                                                           
350

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf. Acesso em 04 jun. 2013. 
351

 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf. Acesso em 04 jun. 2013. 
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 Disponível em: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf. Acesso em 04 jun. 2013. 
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pleito de 2008, por meio de decisão administrativa, o candidato Leopoldo López 

Mendoza, sendo que este era candidato dissidente do governo. Não lhe foi 

outorgada proteção judicial para recorrer da decisão administrativa. A Corte 

entendeu ter havido violação do direito à ser eleito (artigo 23.1.b e 23.2 c.c 1.1), 

dever de motivação e de direito de defesa processual administrativa (artigo 8.1 c.c 

1.1), direito à proteção judicial (artigo 25.1 c.c 1.1, 8.1, 23.1.b e 23.2), não 

cumprimento da obrigação de adotar disposições de direito interno respectivos 

(artigo 2 c.c 1.1, 8.1, 23.1.b e 23.2). Com votos concorrentes dos Juízes Diego 

García-Sayán e Eduardo Vio Grossi
353

.  

m) Caso Familia Barrios (sentença prolatada em 24 de novembro de 2011) – 

denúncias formuladas em 16 de março de 2004 e 30 de dezembro de 2005, 

encaminhadas à Corte em 26 de julho de 2010. Cuida o caso da família de Justina 

Barrios, composta por 12 filhos, seus respectivos cônjuges e 22 netos 

sistematicamente alvo de perseguições pela polícia de Aragua, Venezuela. Vários 

membros desta família foram mortos, presos e ameaçados pela polícia, tiveram 

seus bens apreendidos e destruídos, obrigando a deslocamentos forçados e 

reiterados da família, sendo que apenas em dois casos houve investigação 

realizada. Foi detectado um modus operandi específico em relação às execuções 

extrajudiciais realizadas no seio da família vitimada. Assassinatos de pessoas da 

família cuja proteção policial fora previamente determinada também ocorreram. A 

Corte condenou o Estado por violação ao direito à vida (artigo 4.1 c.c 1.1), direito 

à integridade pessoal das vítimas e seus familiares (artigo 5 e 5.1 c.c 1.1), direito à 

liberdade pessoal (artigo 7 c.c 1.1), direito à proteção especial à criança (artigo 19 

c.c 1.1, 4, 5, 7), direito à vida privada e propriedade privada (artigo 11.2, 21.1, 

21.2 c.c 1.1), direito de circulação e residência (artigo 22.1 c.c 1.1), garantias 

judiciais e proteção judicial (artigo 8.1 e 25.1 c.c 1.1), além de violação dos artigos 

6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura. Com voto 

concorrente do Juiz Eduardo Vio Grossi
354

.  

n) Caso Díaz Peña (sentença prolatada em 26 de junho de 2012) – denúncia 

apresentada em 12 de outubro de 2005, submetida à Corte em 12 de novembro de 

2010. Raúl José Díaz Peña foi condenado a 09 anos e 04 meses de prisão, tendo 

sido mantido em prisão preventiva em Caracas, Venezuela. Mesmo obtendo 
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progressão de regime para a forma aberta, não foi efetivada a soltura da vítima, 

que findou por pedir asilo político nos Estados Unidos. O caso aponta 

irregularidade da investigação, uso de provas viciadas, ausência do devido 

processo legal, ausência de condições de tratamento de saúde na prisão. A Corte 

admitiu por seis votos a um a exceção preliminar de falta de esgotamento dos 

recursos internos quanto aos fatos relativos à prisão preventiva, mas condenou o 

estado também por seis votos a um por ofensa ao direito à integridade pessoal e 

pelo direito ao tratamento digno ao indivíduo privado de liberdade (artigos 5.1 e 

5.2 c.c 1.1). Com voto dissidente do Juiz Eduardo Vio Grossi
355

.  

o) Caso Uzcátegui e Outros (sentença prolatada em 03 de setembro de 2012) – 

denúncia ofertada em 14 de março de 2007, levada à Corte em 22 de outubro de 

2010. Trata da execução extrajudicial de Néstor José Uzcátegui ocorrida em 01 de 

janeiro de 2001 por policiais do Estado de Falcón, Venezuela, além da perseguição 

policial e processo penal por difamação contra o irmão da vítima, Luis Enrique 

Uzcátegui, sob o argumento de seu envolvimento da morte do irmão, e detenção, 

perseguições arbitrárias e ataques à integridade pessoal de familiares das vítimas. 

A Corte entendeu ter havido violação ao direito à vida (artigo 4.1 c.c 1.1), à 

liberdade pessoal (artigos 7.1, 7.2 e 7.4 c.c 1.1 e 19), à integridade pessoal (artigo 

5.1 c.c 1.1), à liberdade de pensamento e expressão (artigo 5 e 13 c.c 1.1), à vida 

privada (artigo 11 c.c 1.1), à propriedade privada (artigo 21 c.c 1.1), além de 

ferimento às garantias judiciais e proteção judicial (artigos 8.1 e 25.1 c.c 1.1). Com 

voto concorrente do Juiz Eduardo Vio Grossi
356

. 

p) Caso Castillo González e Outros (sentença prolatada em 27 de novembro de 

2012) – denúncia apresentada em 20 de março de 2006, encaminhada à Corte em 

22 de fevereiro de 2011. Sobre a morte do advogado e ativista em Direitos 

Humanos Joe Luis Castillo González ocorrido em 27 de agosto de 2003 por duas 

pessoas desconhecidas em uma motocicleta que dispararam contra o veículo em 

que a vítima estava com sua esposa e filho, os quais ficaram gravemente feridos. 

Castillo González trabalhava em zona fronteiriça entre Venezuela e Colômbia 

como Coordenador Geral da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos do 

Vicariato Apostólico de Machiques, tendo como alvo de sua ação os refugiados e 

indígenas. Sua esposa também trabalhava na mesma organização. A Comissão 
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entendeu que teria havido conivência ou participação de agentes estatais no 

atentado, além da ausência de esgotamento da devida investigação. A Corte 

entendeu não ter havido violação estatal, arquivando o processo
357

. 

 Opinião consultiva: 19/2005, sobre controle de legalidade das atribuições da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 Medidas cautelares: 

a) Caso Belfort Istúriz (2010)
358

; 

b) Caso Carlos Nieto e Outros (2004, 2006, 2007, 2008, 2009)
359

; 

c) Caso do Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana – 

atualmente chamado Asuntos de determinados Centros Penitenciarios de 

Venezuela (2007, 2009, 2011, 2012, 2013)
360

; 

d) Caso da emissora de televisão “Globovisión” (2004, 2007, 2008)
361

; 

e) Caso Caracazo (2010)
362

; 

f) Caso do Centro Penitenciário da Região Capital Yare I e Yare II (2006, 2007, 

2009, 2011, 2012)
363

; 

g) Caso Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II (2008, 2009, 2011, 

2012)
364

; 
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 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_256_esp.pdf. Acesso em 02 jun. 2013. 
358

 Cuida o caso de violação à liberdade de expressão de várias pessoas ligadas a uma linha de estações de rádio 

conhecida como “Circuito Nacional Belfort”. Por entender não haver os requisitos convencionais, a Corte 

considerou improcedente o pedido de medidas provisionais. 
359

 O beneficiário que dá nome ao caso é ativista em direitos humanos na área de execução criminal e foi 

ameaçado por membros da polícia, bem como sua genitora e familiares. A Corte em sua mais recente 

manifestação entendeu que não mais subsistiam as condições para a mantença da medida, entendendo já ter 

atingido sua finalidade. 
360

 Cuida o caso da análise das condições de detenção e episódios de violência e assassinatos ocorridos no 

interior do Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental, conhecido como Cárcel de Uribana, sendo que em 

2009 optou-se pelo processamento conjunto com os casos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro 

Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro 

Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Em 2011 aglutinou-se 

também na mesma rubrica os casos dos Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel de Tocorón”, Internado 

Judicial de Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa”, assim como em 2012 o caso do Centro Penitenciario de 

la Región Andina. Com esta cumulação processual, a Corte decidiu alterar o nome da medida provisional para 

doravante se denominar “Asuntos de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela”. O feito ainda 

prossegue com andamento regular, tendo a Corte ratificado a necessidade da mantença das medidas cautelares 

determinadas. 
361

 O caso trata de medidas de proteção à vida, integridade física e direito de expressão de vários funcionários da 

rede de televisão Globovisión. Em última manifestação, a Corte ratificou as medidas provisionais já outorgadas, 

ratificando a necessidade de proteção aos beneficiários face a continuidade da situação de urgência e gravidade 

das violações. 
362

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “b” supra. 
363

 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
364

 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
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h) Caso Internado Judicial de Monagas – „La Pica‟ (2006, 2007, 2009, 2011, 

2012)
365

; 

i) Caso dos jornais “El Nacional” e “Asi es la Noticia” (2004, 2008)
366

; 

j) Caso Eloisa Barrios e Outros (2004, 2005, 2009, 2010, 2011)
367

; 

k) Caso Guerrero Gallucci e Martínez Barrios (2006, 2007, 2011)
368

; 

l) Caso Guerrero Larez (2009, 2011)
369

; 

m) Caso Internado Judicial de Ciudad Bolívar  - Cárcel de Vista Hermosa (2011)
370

; 

n) Caso Liliana Ortega e Outras (2002, 2003, 2004, 2005, 2009)
371

; 

o) Caso Luis Uzcátegui (2002, 2003, 2004, 2009)
372

; 

p) Caso Luisiana Ríos e Outros (2002, 2003, 2004, 2005, 2007)
373

; 

q) Caso María Lourdes Afiuni (2010, 2011)
374

; 

r) Caso Marta Colomina e Liliana Velásquez (2003, 2004, 2006)
375

; 

s) Caso Natera Balboa (2009, 2010, 2011)
376

; 

t) Caso Centro Penitenciario de la Región Andina (2012)
377

; 
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 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
366

 Pedido de providências de proteção à vida e integridade física e liberdade de expressão de várias pessoas 

ligadas aos meios de comunicação que dão nome ao caso. A Corte, em última manifestação, entendeu que a 

ausência de informações atualizadas sobre a mantença de risco aos direitos dos beneficiários e eventual 

necessidade de medidas urgentes obrigava ao levantamento das medidas concedidas e consequente arquivamento 

do caso.  
367

 Tema imbricado ao denominado Caso Família Barrios, com mérito já julgado pela Corte Interamericana , cuja 

síntese encontra-se na letra “m” supra. 
368

 A beneficiária, vítima de diversos crimes, encontrava-se sob ameaças e perseguições. A última manifestação 

da Corte entendeu que não mais subsistiam as situações de urgência inicialmente configuradas, arquivando o 

expediente. 
369

 Trata da necessidade de aferição do paradeiro e situação de Francisco Dionel Guerrero Larez e proteção de 

sua vida e integridade pessoal. O mesmo seria foragido da Penitenciária Geral da Venezuela. A Corte reiterou as 

medidas protetivas de localização e proteção do beneficiário. 
370

 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
371

 Trata-se de pedido de proteção das integrantes do Comitê de Familiares de Vítimas de acontecimentos 

ocorridos entre fevereiro e março de 1989. O feito foi arquivado por entender a Corte que inexistiam os 

requisitos para a concessão da medida. 
372

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “o” supra. 
373

 Os postulantes eram funcionários da Radio Caracas Televisión (RCTV), e em última manifestação a Corte 

reiterou a necessidade de proteção à sua vida e integridade física. 
374

 A beneficiária, juíza de primeira instância criminal da área metropolitana de Caracas, teve contra si imputados 

crimes diversos, o que coincidiu com o fato de que um dia antes de tais imputações havia ordenado a liberdade 

provisória de um preso que estava há mais de dois anos segregado, o que desagradou inclusive a Presidência 

venezuelana. Encarcerada, foi alvo de diversas intimidações e ameaças, graves problemas de saúde não 

devidamente tratados, especialmente por ter sido juíza criminal, encontrando-se em uma cela em condições 

precárias de salubridade. Considerando que a beneficiária logrou obter prisão domiciliar, e atendimento médico 

adequado, a Corte determinou o arquivamento do feito pelo perecimento do objeto inicialmente pleiteado. 
375

 A Corte, em manifestação mais recente sobre o caso, levantou as medidas em relação a Liliana Velásquez, 

mantendo as medidas cautelares de proteção pessoal quanto à beneficiária Marta Colomina, advertindo o Estado 

da necessidade de informar à Corte sobre a implementação das medidas pertinentes.  
376

 Trata da necessidade de aferição do paradeiro e situação de Eduardo José Natera Balboa e proteção de sua 

vida e integridade pessoal. Há dúvidas sobre se houve desaparição forçada ou fuga do beneficiário do centro 

penitenciário onde estava. A Corte reiterou as medidas protetivas de localização e proteção do beneficiário. 
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u) Caso Família Barrios (2004, 2005, 2010, 2011, 2013)
378

; 

v) Caso Centro Penitenciário de Aragua: Cárcere de Tocorón (2010, 2011)
379

. 

 

3.1.3.2. Análise das Violações de Direitos Humanos na América do Sul 

 

 Uma vez elencados os casos já sentenciados pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em face dos Estados que integram a América do Sul, e mesmo o labor da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos na região, é possível constatar que a temática dos casos 

apresentados ao Sistema Interamericano permanece quase a mesma até hoje: violência 

institucional e impunidade, com uma forte característica de lesão a direitos civis e políticos, 

predominantemente individuais, não chegando ainda ao conhecimento da Corte em níveis 

expressivos casos de violações a direitos econômicos, sociais e culturais.  

 Com efeito, os países da América do Sul vivenciaram historicamente repetidas 

situações de instabilidade política que repercutiram nas relações sociais, não obstante os 

regimes autoritários tivessem diferenças entre si, assim como diferentes foram os 

subsequentes períodos de democratização. Os regimes autoritários que marcaram a região 

trouxeram consigo um contundente legado de violações comuns de direitos humanos, com 

expressivas repressão e censura à liberdade de comunicação e associação, violações ao direito 

de locomoção, à garantia do devido processo legal e o direito à incolumidade física, com 

característica, portanto, de agressão a direitos individuais.  

 O ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Sociales Alternativos) categorizou as 

violações de direitos humanos na América Latina em quatro grupos, conforme a política 

doméstica dos países, verbis: 
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 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
378

 O caso foi julgado pela Corte Interamericana, e informações acerca do tema podem ser observadas na síntese 

do julgado constante da letra “m” supra. Não obstante a sentença de mérito já prolatada, a Corte entendeu que a 

morte de mais membros da família Barrios, mesmo sob o jugo da determinação de aplicação de medidas 

provisionais de proteção aos familiares, implicou descumprimento do Estado venezuelano em relação às suas 

obrigações de proteger os membros da família e, por consequência, não assentimento às determinações da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A Corte determinou em sua mais recente resolução a realização de uma 

audiência pública para concitar o Estado Venezuelano a adotar medidas mais rigorosas para proteger os 

beneficiários das medidas cautelares.  
379

 Ver nota de rodapé supra relativa ao Centro Penitenciário da Região Centro Ocidental: Cárcere de Uribana. 
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 (a) “Las dictaduras del Cono Sur” (Uruguai, Chile e Argentina), marcado por 

repressão clandestina (“luchas contra la subversión” por meios clandestinos e 

“guerra sucia”, como desaparições forçadas) nas ditaturas que tomaram lugar na 

década de 70 e por medidas de anistia e impunidade nos períodos de transição 

democrática, (b) “Las guerras de baja intensidade em Centroamerica” (El 

Salvador, Guatemala, Honduras), também marcado por violações sistemáticas como 

execuções extrajudiciais e desaparições forçadas, governado em diversas épocas por 

regimes militares, mas, mesmo nos regimes democráticos, há forte presença de 

forças militares no controle do governo (c) “Democracias con regímenes de 

excepción en la Región Andina” (Peru, Colômbia), a partir da década de 80, 

marcado por situações de conflito armado, medidas de estado de exceção 

(emergência ou sítio), lutas contra grupos revolucionários, guerrilhas e 

narcotraficantes, embora com representantes eleitos e com a maioria dos tratados 

internacionais de direitos humanos ratificada e (d) “Las violaciones endémicas de 

los derechos humanos” (Brasil, Equador, Venezuela e México), marcado por uso 

abusivo do poder, falta de controle público, corrupção policial, sistema carcerário 

ruim, violência policial (esquadrões da morte, tortura, detenção arbitrária, maus 

tratos) [...]
380

. 

 

 Da leitura das sínteses dos julgamentos exarados pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nos países sul-americanos, verifica-se que a violação às garantias judiciais e 

proteção judicial (artigos 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos) são uma 

constante referência nas decisões condenatórias. Os integrantes do sistema de justiça do país, 

os quais abrangem lato sensu a polícia judiciária e mesmo as Forças Armadas, são 

sistematicamente observados nos casos submetidos à Corte como violadores de direitos 

humanos com a complacência dos Poderes Executivo e Judiciário.  

 Ademais, observa-se que a morosidade na solução dos conflitos, o encobertamento de 

provas pelos órgãos incumbidos da investigação, a inconclusividade de investigações sobre 

violações a direitos individuais são marcas presentes na apreciação da Corte, revelando as 

dificuldades de vítimas e seus familiares terem acesso e desfrutarem da imparcialidade e 

eficiência do aparato policial e judicial doméstico, e robustecendo a importância de uma 

instância internacional de proteção jurídica alheia às influências político-institucionais 

internas dos Estados-membros.      

 Evidentemente, deve-se levar em conta o fato de que há países com menores taxas de 

casos submetidos à Comissão Interamericana, o que não significa que os direitos humanos são 

menos violados nestes Estados, mas sim que os instrumentos de proteção internacional são 

menos conhecidos e utilizados por indivíduos e grupos de advocacia popular e de proteção de 

direitos humanos nestes países. Países como Peru, Venezuela e Colômbia são detentores de 
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 ILSA, 1994, p. 31-51 apud CARDOSO, 2012, Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, op. cit.  p. 27, nota de rodapé. 
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vultoso número de denúncias de violações feitas aos órgãos do Sistema Interamericano e 

também de sentenças prolatadas pela Corte Interamericana, graças à disseminação acadêmica, 

popular e judicial destes mecanismos de proteção internacional.  

 A título ilustrativo sobre o tema, em relação à realidade brasileira, José Ricardo Cunha 

coordenou em 2004 uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que restou 

patente a ausência de conhecimento sobre direitos humanos entre magistrados daquela 

instituição: entrevistados 104 juízes que representam 225 dentre os 244 juízos de primeira 

instância da Comarca do Rio de Janeiro, capital do Estado homônimo, 84% deles afirmou não 

ter tido disciplina de direitos humanos na faculdade, 31% alegou nunca ou raramente receber 

informações sobre decisões das cortes internacionais de direitos humanos e 93% nunca 

participou de qualquer instituição ou movimento de direitos humanos. Quanto aos 

mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, 59% declararam ter um 

conhecimento superficial sobre o funcionamento dos sistemas de proteção de direitos 

humanos da ONU e da OEA, 20% alegou desconhecer completamente estes sistemas e 67% 

afirmou não fazer uso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do Protocolo de 

San Salvador em suas decisões
381

.  

 Pelo somatório das informações coletadas das atividades da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos em cada um dos doze países da América do Sul no período entre 1997 a 

2011
382

, pode-se formular as seguintes estatísticas no tocante às medidas cautelares, informes 

de admissibilidade e inadmissibilidade de petições, informes de mérito e soluções amistosas: 

 

Gráfico 20 - Soluções amistosas obtidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

entre 1997-2011. 
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 CUNHA, José Ricardo (Org.). Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2011, pp. 14-51. Enquanto isso, o Poder Judiciário de países como a Argentina e a Colômbia fazem 

comumente uso das decisões dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ainda que proferidas 

face outros países, e reconhecem a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos. 
382

 As quais se encontram nos itens 3.1.2.1 e subsequentes deste trabalho. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

  

 Facilmente se observa que o Equador, seguido pela Argentina, são os países da região 

com maior tendência a aquiescer uma solução amistosa para os conflitos que são levados ao 

conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cediço que estes ostentam o 

potencial de vir a ser encaminhados à Corte caso não haja um acordo entre as partes ou se este 

acordo restar frustrado.    

 No lastro desta tendência, percebe-se que tanto Equador quanto Argentina são países 

cujos Tribunais Constitucionais reconhecem a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e a aplicam como razões de decidir. Este referencial demonstra um 

ambiente doméstico menos refratário desses países à jurisdição internacional de direitos 

humanos, o que gera reflexos na atuação de todos os demais poderes estatais internos. 

 

Gráfico 21 - Petições consideradas inadmissíveis pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos entre 1997-2011. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

 

 Neste gráfico, a situação de inadmissibilidade de petições no Peru, país com quase 

metade do total de denúncias rejeitadas pela Comissão na América do Sul, reflete o quanto os 

cidadãos daquele país conhecem e fazem uso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

para buscar reparação por violações cometidas em seu país as quais não foram solucionadas 

pelos órgãos judiciários locais. 

 O uso contínuo do sistema, por óbvio, induz a um maior número de casos 

considerados não admissíveis por não preencherem os requisitos convencionais exigidos, em 

especial, o esgotamento dos recursos internos. 

 

Gráfico 22 - Análise meritória de petições pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos entre 1997-2011. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

 

 Neste gráfico se observa também uma preponderância de petições admissíveis tendo o 

Peru como Estado demandado, o que vai ao encontro do fato de que se trata de um Estado 

com grande número de denúncias encaminhadas à Comissão Interamericana.  

 O Brasil encontra-se em segundo lugar nesta estatística. Em que pese não ter tido 

muitas condenações até o presente na Corte Interamericana, há muitos casos em trâmite na 

Comissão que poderão vir a ser objeto de consideração da Corte. Grande imbróglio para o 

Sistema é a lentidão no trâmite dos feitos entre os dois órgãos, fato que se sente em cotejos 

como tais, em que há um índice de admissibilidade de petições na Comissão que não 

reverbera em casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

Gráfico 23 - Petições consideradas admissíveis pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos entre 1997-2011. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

 

 Peru e Colômbia, por decorrência lógica, lideram o ranking de petições admissíveis 

pela Comissão Interamericana, lembrando que esta análise reveste-se de apurado rigor, a 

ponto de anualmente haver um número mais significativo de decisões rejeitadas. 

 Vale lembrar que a estrutura logística dos órgãos do Sistema vem se mostrando 

deficitária em analisar a admissibilidade de petições de forma tempestiva, o que se atribui aos 

parcos investimentos vertidos para alimentação dos seus organismos, a ponto de inexistir 

paridade entre petições recebidas e analisadas a cada ano. 

 

Gráfico 24 - Medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos entre 1997-2011. 
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Fonte: Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh. Acesso em 17 jul. 2012. Informações 

mais detalhadas nas notas de rodapé 172 a 177. 

 

 A situação peculiar da Colômbia país em relação aos demais da região, com histórico 

de conflitos armados internos e grupos paramilitares longevos, caracterizou a farta demanda 

por medidas acautelatórias de proteção de vítimas, seus familiares, advogados e testemunhas 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 Quanto às medidas cautelares concedidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, o Gráfico 25 abaixo elenca estatisticamente quais os Estados que até 2012 mais 

tiveram tais medidas concedidas em seu desfavor.   

 

 

Gráfico 25 - Medidas cautelares outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

por país até 2012. 
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Fonte: Disponível em: http://corteidh.or.cr/pais.cfm. Acesso em 02 jan. 2013. 

 

 Como já visto alhures, as medidas provisionais tem natureza acautelatória de urgência, 

visando a que o Estado demandado tome uma medida iminente de proteção à determinada 

pessoa em virtude de risco à sua integridade física ou moral.  

 Se Colômbia possui maior número de medidas provisionais solicitadas à Comissão 

Interamericana, na Corte observa-se que a Venezuela ostenta mais pedidos de medidas 

cautelares formuladas, revelando que as situações de risco à vítimas, seus familiares, 

testemunhas e advogados foram significativamente mais presentes naquele país durante o 

trâmite das demandas naquele Tribunal. 

 No tocante às sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, observa-se o 

seguinte perfil das sentenças prolatadas até o ano de 2012 nos países da América do Sul: 

 

Gráfico 26 - Sentenças prolatadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por país até 

2012. 
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  Fonte: Disponível em: http://corteidh.or.cr/pais.cfm. Acesso em 02 jan. 2013. 

 

 Em relação aos 11 países sul-americanos que se submetem à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, foram prolatadas 108 sentenças, assim distribuídas 

(TABELA 5): 

 

Tabela 5 – Número e espécie de sentenças prolatadas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nos países da América do Sul. 

 

 

 

País  

 

 

Sentença 

condenatória 

 

 

Sentença 

absolutória ou 

arquivamento 

Sentença 

condenatória 

com 

reconhecimento 

da 

responsabilidade 

pelo Estado
383

 

 

 

 

Total  

Argentina 06 02 05 13 

Bolívia  00 00 03 03 

Brasil 03 01 01 05 

                                                           
383

 Reconhecimento total ou parcial da responsabilidade. 
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País  

 

 

Sentença 

condenatória 

 

 

Sentença 

absolutória ou 

arquivamento 

Sentença 

condenatória 

com 

reconhecimento 

da 

responsabilidade 

pelo Estado
384

 

 

 

 

Total  

Chile  05 00 01 06 

Colômbia  08 00 05 13 

Equador  07 01 04 12 

Paraguai  05 00 02 07 

Peru  16 01 10 27 

Suriname  03 00 01 04 

Uruguai 01 00 01 02 

Venezuela  11 01 04 16 

TOTAL 65 06 37 108 

Fonte: Disponível em: http://corteidh.or.cr/pais.cfm. Acesso em 02 jan. 2013. 

 

 Como se depreende acima, Peru e Venezuela lideram o rol de Estados demandados 

com sentenças exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esta situação 

inclusive já gerou situações de grande tensão entre referidos países e os órgãos do Sistema 

Interamericano, tendo o Peru denunciado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

voltando atrás, todavia, desta decisão. Por seu turno, como dito alhures, a Venezuela, em 

2012, denunciou a Convenção Americana, aguardando-se ainda o prazo de um ano para que 

se ultimem os efeitos jurídicos desta decisão. 

 O número de arquivamentos é bastante reduzido (5,5% do total das sentenças 

prolatadas) pelo fato de que os casos, quando chegam ao conhecimento da Corte 

Interamericana, já foram conduzidos de forma quase exaustiva pela Comissão, visto que, 

como cediço, a ela incumbe as primeiras investigações sobre o tema, inclusive tentando 

buscar uma solução amigável para evitar o trâmite ulterior em termos jurisdicionais. 

                                                           
384

 Reconhecimento total ou parcial da responsabilidade. 
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 No rol de sentenças arquivadas, encontram-se casos também em que a Comissão pediu 

desistência do trâmite (casos ocorridos contra Argentina e Peru), bem como os que a Corte 

ingressou no mérito e entendeu não haver provas suficientes para embasar uma condenação. 

 Em alguns poucos casos, não obstante a Corte ter admitido exceção preliminar, ainda 

assim não se obstou ao conhecimento do mérito e à prolação de sentença condenatória
385

.    

 Há, ainda, as sentenças condenatórias em que o Estado demandado reconheceu, total 

ou parcialmente, sua responsabilidade. Foram 37 as sentenças da Corte com este perfil, 

representando 34,2% do total das decisões exaradas pela Corte nos países da América do Sul. 

Os demais 60,1% refletem sentenças condenatórias em que o Estado não reconheceu 

espontaneamente sua responsabilidade.  

 Importante mencionar que não somente a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos é utilizada como fundamento para as decisões da Corte. As Convenções 

Interamericanas para Prevenir e Sancionar a Tortura, sobre Desaparição Forçada de Pessoas e 

para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher também foram adotadas em 

várias decisões da Corte
386

.   

 É de notar, pelos artigos da Convenção Americana em geral violados pelos países sul-

americanos, que as violações a direitos individuais mais básicos preponderam nas sentenças, 

como o direito à vida, liberdade, integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial. 

Desta forma, assim como a atualidade trouxe consigo novos direitos, hoje elencados 

didaticamente em dimensões, a América do Sul parece não conseguir vencer os desafios da 

primeira dimensão de direitos, quais sejam, os direitos civis e políticos, ao mesmo tempo em 

que será inevitável que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos seja chamado a 

intervir em direitos de segunda e terceira dimensões, máxime em se tratando de uma região 

que abriga aquíferos fundamentais para o futuro da humanidade e biodiversidade singular no 

planeta.    

 Se a América do Sul quer vencer a desigualdade que lhe parece intrínseca, posto que 

contínua, e galgar voos rumo a um desenvolvimento inclusivo, necessita avançar na proteção 

aos direitos de primeira dimensão, tornando-os automaticamente políticas públicas habituais 

no seio dos Estados, para que estes temas se tornem exceção na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, e esta venha a se ocupar de demandas com repercussão coletiva, tais como 

os direitos econômicos, sociais e culturais.  

                                                           
385

 Fato já ocorrido em casos julgados em face do Brasil e da Venezuela. 
386

 Sobre Desaparecimento Forçado, observa-se em decisões em face da Argentina, Bolívia, Uruguai e 

Venezuela; sobre Tortura, em casos contra a Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela e sobre 

Violência contra Mulher, em caso prolatado contra o Peru. Vide item 3.1.3.1 e seguintes do presente estudo. 
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4. A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA ATRAVÉS DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 O cidadão americano enfrentou historicamente desafios de várias espécies: a 

dominação do colonizador, a exploração de seus recursos naturais, as lutas regionais por 

territórios e a afirmação da soberania dos Estados formados. Na atualidade, a crescente 

participação popular, o amplo acesso aos meios de comunicação e a maior transparência nas 

relações político-sociais vem permitindo a desconstrução de velhos hábitos e paradigmas, o 

que traz consigo questões a serem debatidas, como as correntes migratórias, o uso sustentável 

do meio ambiente, a criminalidade organizada internacional, os refugiados ambientais. No 

entanto, a globalização jurídica não se fez seguir na mesma velocidade e constância, ainda 

que se reconheça que, sem a utilização dos meios jurídicos existentes, ela não se ultimaria tal 

como hoje se verifica.  

 Com efeito, a globalização hoje conformada tem características neoliberais, em que o 

mercado subordina as políticas mundiais, com caracteres de desregulação e de privatização 

das relações, gerando temor sobre a proteção quanto aos direitos humanos em geral. Em geral, 

as preocupações do mundo globalizado são menos democráticas e mais mercadológicas
387

. No 

entanto, a União Europeia tal como se apresenta, com suas organizações transnacionais, vem 

ainda sendo um parâmetro positivo no sentido da sutil prevalência da lei sobre as relações 

econômicas.  

 Como ensina Manuel Atienza, o direito não deixou de ser um fenômeno estatal, mas é 

imperioso reconhecer também a confluência de uma juridicidade supraestatal com 

importância crescente
388

. Se a globalização existe graças aos instrumentos conferidos pelo 

direito, este também vem sendo alterado pela globalização. 

 Politicamente, há o temor de que a globalização jurídica imprima uma perda crescente 

de soberania e autodeterminação estatais, com o avanço do direito trans e supranacional. 

Juridicamente, por seu turno, sustenta-se que a globalização ensejaria a ausência da 

coercibilidade tão cara à jurisdição, dando azo tanto à profusão da chamada soft law, como a 

mecanismos de mediação e de composição de conflitos sem caráter impositivo.  

                                                           
387

 Segundo BIOCCA, 2001 apud FILHO, 2009, p. 36, “[...] o debilitamento do Estado Nação na América Latina 

é consequência da globalização politica hegemônica, da deterioração dos termos do intercambio e do 

endividamento externo que impossibilita seu cancelamento”. 
388

 Cf. ATIENZA, Manuel. Constitucionalismo, globalización y derecho. In.: CARBONELL, Miguel; 

JARAMILLO, Leonardo García. El canon neoconstitucional. Madrid: Editorial Trotta, p. 276.  
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 De Vega García enfatiza que o impacto da globalização sobre o constitucionalismo 

deve ser medido em termos de crise do princípio democrático. Enquanto a economia se 

expande e o capital se fecha, a politica flerta com o capital, enfraquecendo a cidadania e a 

democracia, subjugadas que ficam no contraste com os interesses mercadológicos que se 

impõem
389

, o que afeta irremediavelmente os direitos humanos. 

 No entanto, em uma região em que a democracia sofreu profundos golpes pela 

profusão de governos ditatoriais, ainda que muitos deles conduzidos por presidentes eleitos 

por sufrágio universal, conclui-se que, ainda na atualidade, os processos de redemocratização 

dos diversos países latino-americanos não são uma obra acabada, e que as normas 

constitucionais, muitas delas ostentando em si o reconhecimento de direitos humanos sob o 

nomen juris de direitos fundamentais, por si só não lograram modificar a realidade, ainda que 

possam servir em tese para defender ou exigir direitos que ali estejam firmados. 

 A retomada de um espaço democrático nos países sul-americanos na atualidade ainda 

passa por diversas provações, na medida em que as desigualdades sociais são pronunciadas, 

afetando os direitos de cidadania. 

 Os direitos humanos estão jungidos à ideia de democracia. Não é possível efetivar 

práticas políticas sem abertura democrática. Na medida em que o Estado de Direito é 

qualificado pela democracia, passa a ter de demandar maior participação pública para 

legitimar a própria sistemática estatal
390

. Neste sentido, a importância do Sistema 

Interamericano se faz presente, na medida em que  

 

Pode-se dizer que o sistema interamericano, a despeito de todas as suas deficiências, 

colaborou com a democratização dos países da região. Mas o mérito dos resultados 

bem sucedidos não se deve apenas às ações dos organismos do sistema. Em boa 

medida ele serviu como um locus institucional útil à ação coordenada de 

transnational issue networks, verdadeiros grupos de advocacy em torno de 

principled issues. Essa mobilização de recursos e oportunidades por meio de redes 

transnacionais foi denominada por Keck e Sikkink de activism beyond borders. O 

espaço do exercício político deixa de ser limitado às fronteiras do Estado
391

.  

 

                                                           
389

 Cf. DE VEGA GARCÍA, Pedro. Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio 

democrático en el constitucionalismo actual. In: Revista de Estudios Políticos, nueva época, 100, abr./jun. 

1998, p. 34. 
390

 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espaço-

Temporal dos Direitos Humanos. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011 

(Estado e Constituição – 1), p. 87 e ss. 
391

 CARDOSO, op. cit., p. 30. 
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 Traçar objetivos comuns em matéria de integração regional implica uma unidade 

mínima de entendimento sobre questões políticas e jurídicas que concernem à forma de 

conduzir os rumos de uma nação. Não há na integração regional apenas uma 

internacionalização do direito constitucional, mas simultaneamente uma constitucionalização 

do sistema
392

. Não por outro motivo a socialista Cuba por décadas foi relegada ao ostracismo 

no plano internacional pelos países capitalistas que seguiam as diretrizes norte-americanas 

após a Segunda Guerra Mundial.  

 Com efeito, a América Latina experimentou realidades que se conformaram na região 

como um “efeito dominó”, como se pode observar pelo histórico de sucessivos governos 

ditatoriais e autoritários que se seguiram ao longo do século XX. As violações a direitos 

humanos se aproximam por similitude, já que atreladas a histórias comuns de arbítrio e 

crueldades perpetradas pelo próprio Estado e seus agentes. Em sendo os direitos humanos 

universais, indisponíveis e inalienáveis, a resposta às suas violações deveria ser una, dentro do 

próprio caráter vertical e geral de tais direitos. Não poderia, portanto, haver diferenciações 

grotescas de tratamento em sendo a mesma violação perpetrada contra um argentino, um 

paraguaio ou um brasileiro. Os conceitos clássicos de soberania e cidadania desmentem este 

argumento, já que preconizam a prevalência da autodeterminação dos povos para definir 

como punir seus nacionais quanto a seus crimes. Surge, então, a pergunta: por que um réu 

brasileiro ficaria preso por menos tempo do que um réu boliviano pela prática do mesmo 

crime? Se os direitos humanos são universais, como explicar tais discrepâncias? E no mundo 

de hoje, em que a globalização aproxima culturas e permite o questionamento das mais 

variadas formas de violação a direitos que ocorrem diuturnamente no mundo, como faz 

exemplo as frequentes mobilizações virtuais contra punições cruéis a mulheres em países 

islâmicos, é preciso repensar a antinomia entre o universalismo dos direitos humanos e os 

limites estatais. 

 

A proteção de direitos humanos torna-se fator-chave para a convivência dos povos 

na comunidade internacional. Essa convivência é passível de ser alcançada graças à 

afirmação dos direitos humanos como agenda comum mundial, levando os Estados a 

estabelecerem projetos comuns, superando as animosidades geradas pelas crises 

políticas e econômicas
393

.  

 

                                                           
392

 Sobre o tema, ver MORAIS, op. cit., p. 118 e ss.  
393

 RAMOS, 2001 apud RAMOS, 2005, p. 63. 
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 O Brasil, por seu turno, enquanto monarquia cercada de repúblicas, distanciou-se da 

realidade hispano-americana, o que, em última análise, contribuiu para comprometer o 

congraçamento de forças na região, fato somente em vias de superação nas últimas décadas. 

Demais disso, os períodos totalitários vividos por diversos países sul-americanos também 

macularam as tentativas de unificação regional tempestiva. Pode-se concluir, portanto, que a 

democracia renascida a partir da década de 1980 foi imprescindível para o andamento da 

comunhão regional que lentamente ainda se constrói.  

 Para Sartori, um sistema político não opressor somente pode ser edificado pela 

despersonalização do poder, colocando-se a lei no topo das relações sociais, o que não implica 

em supremacia do legislador, mas sim num Estado constitucional com nova consciência, 

legitimado pela legalidade
394

.  

 Neste processo de legitimação, não se pode olvidar que os direitos humanos 

perfilham-se nas questões ditas irrelevantes às preferências da maioria. Como exemplo, cite-

se a crença corrente em significativa parcela da população de São Paulo de que teria sido 

legítimo o extermínio e tortura de 111 presos pela ação da polícia no presídio do Carandiru, 

em 1992, não pode ser hábil a legitimar tal prática por agentes estatais
395

. Sobre o tema, 

Ronald Dworkin assim argumenta: 

 

Por que deveríamos desejar uma forma de governo na qual as decisões coletivas 

sejam somente aquelas apoiadas pela maioria das pessoas? Devemos tomar nota da 

resposta epistemológica à dita pergunta, mas só para rechaçá-la: é mais provável que 

a maioria, antes que qualquer outro grupo, esteja correta sobre quais decisões 

políticas deveriam ser tomadas. Este argumento bem poderia ser convincente, ao 

menos em princípio, no que tange às decisões políticas sensíveis às preferências: 

quando o caráter e a distribuição das preferências das pessoas determinam em parte 

qual decisão é a correta. [...] Mas não temos razões gerais para crer que seja mais 

provável que a maioria esteja correta em questões insensíveis a tais preferências; isto 

é, quando os fatos acerca das preferências ou opiniões são substancialmente 

irrelevantes. O fato de que a maioria dos cidadãos aprova a pena capital, por 

exemplo, não é em si mesmo um argumento a favor de sua correção moral. [...] – 

seria absurdo supor que os cidadãos tivessem estes direitos só se a maioria afirmar 

que os tem – [...] 
396

.  

                                                           
394

 SARTORI, 1988 apud REGLA, Josep Aguiló. Sobre las Contradicciones (Tensiones) del Constitucionalismo 

y las Concepciones de la Constitución. In: CARBONELL; JARAMILLO, op. cit., p. 260-261. 
395

 Sobre o tema, veja-se CALDEIRA, Teresa P. R. Crime e Direitos Individuais: reestruturando a questão da 
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 DWORKIN, Ronald. Igualdad, democracia y constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales. Tradução do 
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 Neste sentido, os tribunais domésticos dos países sul-americanos carregam o desafio 

de ultrapassar as preferências de uma maioria política ou popular para reconhecer 

juridicamente os direitos humanos pelo seu viés intrinsecamente impessoal, indivisível e 

universal, o que é por vezes tarefa impossibilitada pela dinâmica governamental e política, 

reafirmando a denominação de Alexandre Bickel de que os tribunais seriam o least dangerous 

branch, ou seja, o órgão soberano mais fraco por não poder aplicar suas próprias decisões
397

.    

 Aos Tribunais domésticos dos Estados incumbe proteger os direitos humanos por 

intermédio da proteção aos lesados. Quando esta proteção é de alguma forma negligenciada, a 

atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos evidencia tentativa subsidiária de 

atuação
398

. 

 Afinal, sequer a globalização teve o condão de alterar em definitivo o perfil do Poder 

Judiciário dos Estados latino-americanos, na medida em que, historicamente, este não se 

converteu em tema importante da agenda política estatal, cabendo ao juiz uma figura por 

vezes decorativa de aplicador da lei emprestada do modelo europeu, sendo mero assessório do 

poder político sem poderes para deter as ações estatais violadoras de direitos
399

.  

 Por esta razão reconhece-se a inafastabilidade da jurisdição internacional em matéria 

de direitos humanos como um caminho protetivo que transcende as paixões e influências 

políticas locais visando ao reconhecimento e aplicação dos direitos humanos nos casos 

concretos submetidos a seu julgamento com menor ou nenhum grau de seletividade e 

                                                                                                                                                                                     

desear una forma de gobierno en la cual las decisiones colectivas sean sólo aquellas apoyadas por la mayoría 

de la gente? Debemos tomar nota de la respuesta epistemológica a dicha pregunta, pero sólo para rechazarla: 

es más probable que la mayoría, antes de cualquier otro grupo, esté en lo correcto acerca de qué decisiones 

políticas deberían tomarse. Este argumento bien podría ser convincente, al menos en principio, respecto de 

decisiones políticas sensibles a las preferencias: cuando el carácter y la distribución de las preferencias de la 

gente determinan en parte qué decisión es la correcta. […] Pero no tenemos razones generales para creer que 

sea más probable que la mayoría esté en lo correcto en cuestiones insensibles a las preferencias; esto es, 

cuando los hechos acerca de preferencias u opiniones son sustancialmente irrelevantes. El hecho de que la 

mayoría de los ciudadanos apruebe la pena capital, por ejemplo, no es en sí misto un argumento a favor de su 

corrección moral. […] – sería absurdo suponer que los ciudadanos particulares tuvieran esos derechos sólo si 

la mayoría afirmara que los tiene – […]”.  
397

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011, p. 19. 
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 No capítulo anterior estão elencados todos os casos julgados pela Corte IDH em face dos países da América 

do Sul. Todos os casos em que houve condenações revelam a ruptura pelo Estado de seu dever de proteger 

direitos humanos de seus pares ou mesmo de estrangeiros que viviam sob seu território. 
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 SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit. p. 21. 
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pessoalidade, o que reafirma uma identidade isonômica entre os membros do continente 

americano. 

 Fica claro que a construção de uma identidade jurídica sul-americana dependerá da 

reafirmação contínua da democracia e dos direitos humanos dos Estados-membros, devendo 

emergir o princípio de participação, que exige que o indivíduo tenha o direito de escolha da 

mesma forma que seus pares, podendo votar e ser votado, tendo direito de voz e de voto, fato 

que em um espectro de integração, demanda um reconhecimento coletivo de responsabilidade 

que transcende os interesses dos nacionais de um determinado país para abranger os de toda a 

coletividade envolvida. Nas palavras de Dworkin
400

: 

 

Em uma democracia comunitariamente entendida, as decisões coletivas devem 

refletir igual consideração aos interesses de todos seus membros. [...] A condição de 

membro de uma unidade coletiva de responsabilidade implica reciprocidade: uma 

pessoa não pertence a uma unidade coletiva que compartilha êxitos e fracassos a 

menos que seja tratada por outros membros como tal, e tratá-la deste modo significa 

aceitar que o impacto da ação coletiva na vida e interesses desse membro é tão 

importante para o êxito final da ação como o impacto na vida e interesses de 

qualquer outro.  

 

 Neste diapasão, o reconhecimento e a aplicação concreta dos direitos humanos são 

ideal político e social que demandam uma cultura jurídica pluralista. Como ensina Luigi 

Ferrajoli, 

 

[...] as constituições outra coisa não são que contratos sociais em forma escrita e 

positiva: pactos fundantes da convivência civil gerados historicamente pelos 

movimentos revolucionários que foram impostos aos poderes públicos, de outra 

forma absolutos, como fontes da sua legitimidade. E no sentido de que a ideia do 

contrato social é uma metáfora da democracia: da democracia política, dado que 

alude ao consenso dos contraentes e vale então fundar, pela primeira vez na história, 

uma legitimação de baixo, e não do alto, do poder político; mas também uma 

metáfora da democracia substancial, dado que esse contrato não é um novo acordo, 

mas tem como cláusulas, e conjuntamente como causa e razão precisas, a tutela dos 
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 DWORKIN, op. cit., p. 138. Tradução livre. No original: “En una democracia comunitariamente entendida, 

las decisiones colectivas deben reflejar igual consideración hacia los intereses de todos sus miembros. […] La 

condición de miembro de una unidad colectiva de responsabilidad implica reciprocidad: una persona no 

pertenece a una unidad colectiva que comparte éxitos y fracasos a menos que sea tratada por los otros 
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cierta medida, una responsabilidad colectiva por sus crímenes, sería absurdo, incluso perverso, que los judíos 

alemanes sintieran tal cosa. Es así que la concepción comunitaria de la democracia explica una intuición que 

muchos de nosotros compartimos: una sociedad en la que la mayoría distribuye inequitativamente los recursos 

no es democrática ni justa. La concepción comunitaria reúne la justicia procedimental con la sustantiva 

mediante la insistencia en que la democracia significa gobierno por y para el pueblo;”.  
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direitos fundamentais, cuja violação por parte do soberano legitima a ruptura do 

pacto e o exercício do direito de resistência
401

.   

 

 É possível estender o ideário democrático à atuação do Poder Judiciário doméstico e 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na medida em que a democracia comunitária 

de Ronald Dworkin exige que os Tribunais distingam os casos em que o governo da maioria 

atua de forma isonômica para com seus cidadãos dos casos em que de atos comissivos ou 

omissivos do Estado surgem casuísmos ou perseguições.  

 Para que os Estados-membros alcancem o almejado êxito no tocante à integração 

regional através dos direitos humanos, é fundamental a inserção da temática de direitos 

humanos em todas as pautas da Administração Pública dos Estados. Sendo os países sul-

americanos atualmente compostos por Estados Constitucionais de Direito, esta forma de 

Estado é o marco jurídico-politico das sociedades democráticas. 

 Já se observa que alguns Tribunais domésticos de países sul-americanos vêm 

paulatinamente reconhecendo a força normativa da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e seu caráter vinculante para o direito interno dos Estados.  

 O Tribunal Constitucional da Bolívia já se posicionou da seguinte forma:  

 

Com efeito, o Pacto de San Jose da Costa Rica, como norma componente do bloco 

de constitucionalidade, está constituído pro três partes essenciais, estritamente 

vinculadas entre si: a primeira, conformada pelo preambulo, a segunda denominada 

dogmática e a terceira referente à parte orgânica. Precisamente, o Capítulo VIII 

deste instrumento regula a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 

consequência, seguindo um critério de interpretação constitucional „sistêmico‟, deve 

estabelecer que este órgão e por onde as decisões que dele emanam, formam parte 

também deste bloco de constitucionalidade
402

.  
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 FERRAJOLI, op. cit., p. 28. 
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 Cf. CORTE IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227. Disponível em: 
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 O Tribunal Constitucional do Peru já se posicionou no sentido de que as 

fundamentações das sentenças da Corte Interamericana são vinculantes inclusive para os 

Estados que não foram parte no processo, havendo uma vinculação direta entre a Corte e o 

Tribunal Constitucional tanto com viés reparador quanto preventivo
403

.  

 Na Argentina, a Corte Suprema de Justiça já declarou que as decisões da Corte 

Interamericana resultam de cumprimento obrigatório para o Estado Argentino, e que a 

interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos deve ser guiada pela 

jurisprudência da Corte Interamericana. Com isto se resguardam as obrigações assumidas pelo 

Estado argentino no Sistema Interamericano
404

.  

 Por seu turno, na Colômbia, a Corte Constitucional da Colômbia preconizou que os 

direitos e deveres constitucionais devem ser interpretados de conformidade com os tratados de 

direitos humanos ratificados por aquele país, sendo uma jurisprudência relevante para 

estabelecer o sentido das normas constitucionais sobre direitos fundamentais
405

.  

 No Brasil, o cenário ainda exige mudanças significativas. Quanto ao Poder Judiciário 

pátrio, observa-se que, passados quase vinte anos da adoção da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos pelo Brasil, diversos Tribunais ainda não a adotam como fundamento para 

suas manifestações. Em pesquisa na base de dados do Supremo Tribunal Federal (STF), do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), causa 

espécie a parca menção ao termo “Convenção Americana sobre Direitos Humanos” nos seus 

acórdãos
406

. 
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 Pesquisa meramente exemplificativa realizada na base de dados dos sites do Supremo Tribunal Federal em 20 

nov. 2011; do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais da 1ª a 5ª Regiões realizada no dia 23 

jul. 2012 tendo como parâmetro o termo “Convenção Americana sobre Direitos Humanos”, frase exata e inteiro 
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 Considerando que os TRF´s são os competentes para processar e julgar demandas 

envolvendo Direito Internacional, bem como o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça, por missão constitucional, observa-se um hermetismo injustificado destes 

Tribunais em acolher a Convenção Americana como instrumento jurídico internacional hábil 

à proteção de direitos também no plano interno. 

 As consequências deste quadro são bem enumeradas por Marcia Nina Bernardes, 

verbis: 

 

O desconhecimento das diversas autoridades em distintos níveis de poder acerca dos 

compromissos decorrentes do pertencimento ao SIDH gera duas dificuldades: 

aumenta as chances de que haja uma violação à CADH, gerando novas denúncias 

encaminhadas à CIDH, e também dificulta sobremaneira o cumprimento das 

sentenças e das recomendações proferidas nos casos que já chegaram ao sistema
407

.  

 

 O Poder Judiciário tem o dever de delimitar os parâmetros da jurisdição sem se olvidar 

da contribuição inestimável da jurisprudência e das orientações da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, servindo de referência para futuras construções jurisprudenciais 

internas
408

. Na Argentina, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos já 

possui hierarquia constitucional, e por isto o controle de convencionalidade deve ser praticado 

diretamente como controle de constitucionalidade. No Brasil, no entanto, somente em 11 de 

março de 2010 o Superior Tribunal de Justiça sumulou a inconstitucionalidade da prisão do 

depositário infiel quando desde a ratificação do Pacto de San José da Costa Rica é sabido que 

a privação da liberdade em matéria civil apenas é cabível em relação ao débito proveniente de 

alimentos
409

. 

                                                                                                                                                                                     

“Jurisprudência”, utilizando-se os termos “Convenção Americana sobre Direitos Humanos”, e aceitando-se 

somente a hipótese “frase exata” em todas as pesquisas, constatou-se meras 144 menções do termo em Acórdãos 

do STF; 233 menções no Superior Tribunal de Justiça; 34, 07, 190, 184 e 09 menções, respectivamente, em 

Acórdãos dos TRFs da 1ª à 5ª Regiões. 
407

 BERNARDES, op. cit.. 
408

 Como ilustram ALTHAUS, Ingrid Giachini; BERNARDO, Leandro Ferreira (Orgs.). O Brasil e o Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. São Paulo: Iglu, 2011, p. 83, na Argentina a iniciativa da 

invalidade da legislação intestina sobre anistia partiu da própria Corte Suprema de Justiça, que em 2005, ao 

decidir o caso Simón, Héctor e outros, anulou duas leis que representavam grave obstáculo ao conhecimento e 

julgamento dos fatos que ocorreram durante o regime ditatorial daquele país, ocorrido entre 1976 e 1983, 

apoiando sua decisão em precedentes da CORTEIDH, como os casos Barrios Altos vs. Peru, Velásquez 

Rodriguez vs. Honduras, Blake vs. Guatemala, entre outros. 
409

 Cuida-se da Súmula 419, que dispõe: “descabe a prisão civil do depositário judicial infiel”. 
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 Da mesma forma, no âmbito do Supremo Tribunal Federal brasileiro, julgou-se 

improcedente a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, em 29 de abril de 

2010, entendendo a Lei de Anistia como passo redemocratizador do país, sendo parte de um 

movimento de conciliação nacional
410

 que visava à pacificação social e ao êxito da transição 

para a democratização e que tal legislação não teria consistido em uma autoanistia
411

, a 

despeito de a Corte IDH já ter sedimentado seu entendimento sobre o tema em casos 

envolvendo outros países do continente. 

 Afastar a resignação e o atendimento às decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos como última autoridade interpretativa das normas domésticas de direitos humanos 

alegando afronta à soberania e ao um suposto ideal democrático pode ser rechaçado pelo fato 

de que a decisão de se submeter a tratados e órgãos internacionais de proteção aos direitos 

humanos foi tomada pelos representantes do povo, havendo a qualquer tempo a possibilidade 

de o Estado se retirar voluntariamente do sistema internacional. É importante lembrar, 

todavia, que a ideia mesma de direitos humanos representa uma autolimitação à soberania 

estatal, na medida em que o Estado fica adstrito voluntariamente à sua obediência.  

 Dworkin afirma que as decisões judiciais não são apenas a expressão das visões 

morais dos juízes, mas sim o resultado de processos reflexivos que resumem os princípios 

compartilhados na comunidade
412

. Daí a possível alegação de que a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, por ser um tribunal externo, situado em local longínquo e composto 

majoritariamente por estrangeiros provenientes de variadas culturas jurídicas, teria dificuldade 

em interpretar direitos constitucionais nos diversos países signatários.  

 Este argumento não é bastante para negar a supremacia interpretativa à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. O alcance dos direitos humanos não pode ser 

estabelecido ao bel prazer do direito doméstico. Incorporar um tratado de direitos humanos no 

direito interno implica jungir o Estado à normativa internacional, não lhe sendo possível 

atribuir discricionariedade de seguir as orientações contidas em normas internacionais apenas 

quando lhe aprouver. Disso decorre não somente seguir a obediência à convenção 

internacional como ainda às interpretações dos órgãos supraestatais sobre direitos humanos. 
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 ALTHAUS; BERNARDO, op. cit., p. 82. 
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 Aduziu-se, ainda, que a revisão da Lei de Anistia incumbiria ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário. 
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 DWORKIN, op. cit., passim. 
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 Seria paradoxal que o mesmo esforço que os Estados exercem para adequar suas 

políticas e sistemas econômicos aos parâmetros internacionais, visando garantir um 

desenvolvimento econômico em compasso com as grandes potências mundiais não fosse o 

mesmo para acercar-se de políticas de direitos humanos no seio de sua comunidade.  

 As realidades podem ser diferentes entre os diversos Estados que compõem a América 

do Sul, com questões culturais singulares, compreensões, crenças e lógicas peculiares. 

Todavia, as diferenças não são obstáculo a que se possam obter acordos sobre práticas 

constitucionais, valores e princípios fundamentais. Josep Aguiló Regla chama este fenômeno 

de “acuerdos incompletamente teorizados”, em que o silêncio eloquente sobre os pontos de 

divergência não encobrem, antes exteriorizam as convergências obtidas. O mesmo autor 

ilustra este fato com a questão da pena de morte: ainda que haja um desacordo absoluto sobre 

as razões pelas quais se entende ilegítima tal sanção, pode existir um consenso sobre sua 

proibição
413

. As motivações de uma decisão, em termos trans ou supranacionais, podem ser as 

mais diversas possíveis, ainda que o consenso se baseie em um mesmo fato.  

 Demais disso, se nenhum Estado está isento de responder, por ações e omissões, a 

denúncias de violações de direitos humanos por órgãos de supervisão internacional, não há 

dúvidas de que qualquer projeto de integração regional não pode olvidar-se deste fato, o que 

permite que as políticas de integração possam ser alinhadas para esta realidade, com o que é 

possível harmonizar as políticas internas em prol de um maior assentimento da jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos como norte interpretativo em matéria de 

direitos humanos. 

 Afinal – repise-se –, não há logicidade em se buscar com alguma facilidade consensos 

comerciais e financeiros entre países, fato marcado pelo histórico de arranjos bilaterais e 

multilaterais de integração, e haver tamanhas discrepâncias ideológicas e conceituais entre 

temas de cunho universal como são os direitos humanos. 

 Naturalmente, interpretações diversas entre tribunais domésticos e internacionais são 

comuns, assim como o são divergências entre tribunais internos. As discrepâncias não 

justificam o não atendimento dos standards fixados pela Corte Interamericana, os quais – vale 

frisar - são  mínimos, e não máximos, podendo inclusive ser ampliados pelo direito interno
414

. 
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 REGLA, op. cit., p. 258.  
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 BASCH, Fernando. La autoridad interpretativa de la Corte Interamericana en transición hacia una comunidad 
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Sobre o tema, recorde-se que, no Brasil, nem todos os posicionamentos do Supremo Tribunal 

Federal obtêm concordância unânime dos demais tribunais; todavia, não se discute seu papel 

uniformizador de jurisprudência constitucional. 

 Para o êxito de um projeto de integração sul-americana através dos direitos humanos, é 

imperioso o fortalecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos na América do Sul, 

o que se dará por uma sua maior aproximação e visibilidade desta às realidades locais. Uma 

maior divulgação das eleições e das candidaturas para o cargo de juiz entre os Estados-

membros, abrindo espaços para garantir maior transparência nos processos de escolha, 

possibilitará ampliar a legitimidade outorgada pelos países às decisões da Corte.  

 Sessões da Corte Interamericana em lugares diversos de sua sede, possibilidade de o 

indivíduo peticionar diretamente à Corte levando sua pretensão sem a intermediação da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou de a Comissão Interamericana envidar 

esforços para que o trâmite das denúncias se perfaça com mais celeridade, estabelecendo-se 

prazos mais abreviados para encaminhamento à Corte, maior utilização dos meios de 

comunicação de massa para divulgação de suas atividades, inspeções e audiências in loco 

permitem esta aproximação com as populações locais. Demais disso, como sugere Fernando 

Basch,  

 

Efetivamente, para que a autoridade interpretativa da Corte IDH seja irrepreensível, 

certos ajustes são necessários. O tribunal terá de analisar seu próprio trabalho com 

maior modéstia, moderar as ambições que reflete em alguns dos remédios que 

ordena e evitar o autoelogio em que frequentemente incorre. E assim como temos 

que aprender a respeitar a jurisprudência interamericana, devemos nos acostumar à 

ideia de que ela seja criticada.
415

.  

 

 

 A ampliação do diálogo entre tribunais, governos e ambientes acadêmicos e meios de 

comunicação também promove uma aproximação democrática entre o organismo 

internacional e os Estados, reforçando as relações de legitimação das decisões da Corte. 

 Fomentar uma participação cada vez maior da sociedade civil no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, visibilizando-se assim o labor de seus órgãos, afastaria 
                                                                                                                                                                                     

una sociedad igualitaria. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011 (Colección Derecho y Política) op. cit., p. 

359-260. 
415

 Ibidem, p. 361. Tradução nossa. No original: “Efectivamente, para que la autoridad interpretativa de la Corte 

IDH sea inobjetable, ciertos ajustes son necesarios. El tribunal tendrá que mirar su propio trabajo con mayor 

modestia, moderar las ambiciones que refleja en algunos de los remedios que ordena y evitar el autoelogio en el 

que incurre a menudo. Y así como tenemos que aprender a respetar la jurisprudencia interamericana, debemos 

acostumbrarnos a la idea de que ella sea criticada.” 
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quaisquer tentativas dos Estados da América do Sul de classificar a atuação dos órgãos 

internacionais de afrontosa à soberania ou à autodeterminação estatais, podendo inclusive 

pavimentar o caminho para a inclusão da Guiana no Sistema, sendo o único país da região não 

subscritor da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem assim para tentar reverter a 

decisão da Venezuela de denunciar referida Convenção.  

 Em se tratando de direitos humanos, os conceitos que os compõem reproduzem 

padrões que desde 1945 foram objeto de debate e aceite pela maioria dos Estados. No cenário 

sul-americano, marcado por momentos conflituosos e de afronta aos princípios democráticos, 

a paulatina reconquista democrática despertou novas visões de mundo. Os direitos humanos 

passaram a ser objeto de maior atenção social, e a população passou a exigir dos poderes 

constituídos sua submissão a tais direitos. Ilustra-se com o caso da União Europeia, trazido a 

lume por Marcos Leite Garcia e que merece atenção quanto aos objetivos de aglutinação do 

continente americano: 

 

Como sabemos a União Europeia atribui uma importância especial ao respeito pelos 

direitos humanos com base nos artigos 6°, 7° e 13 do Tratado de Maastricht e de 

acordo com sua Carta dos Direitos Fundamentais. O caso da República da Turquia é 

emblemático com relação ao tema dos direitos humanos no seio da União Europeia. 

Desde que a Turquia aspira fazer parte da organização continental tem obtido 

sucessivas negativas da mesma. Os principais motivos alegados para não integração 

da Turquia na Europa são as questões das violações dos direitos humanos no país, na 

repressão aos separatistas curdos e no conflito da ilha de Chipre. Como tentativa de 

uma aproximação ao padrão europeu em questões de direitos humanos o país tomou 

algumas providencias, a se destacar: em 2002 aboliu a pena de morte; em 2004 

aprovou um novo código penal que reprime a violência contra as mulheres e a 

tortura. Mesmo com todos os esforços citados, entre outros na área econômica, a 

Turquia ainda não conseguiu convencer aos especialistas da União Europeia que o 

respeito aos direitos humanos fazem (sic) parte de uma prática diária de sua 

sociedade. Pesa contra a Turquia, além da questão curda, dos acontecimentos do 

Chipre e do não reconhecimento do genocídio de armênios praticado pelo Império 

Turco-Otomano em 1915, o fato de que se teme uma onda de emigração para a 

Europa Ocidental por parte de seus cidadãos depois de seu ingresso na União 

Europeia
416

. 

 

Há peculiaridades e vícios no modelo de superestado europeu que aqui não se defende. 

Sustenta-se o compartilhar de oportunidades, o engavetamento dos traumas históricos e o 

abandono definitivo de todo embaraço que impede a formação de uma teoria e prática de 

elementos de um estado democrático cooperativo sul-americano.  

                                                           
416

 GARCIA, “Novos” Direitos Fundamentais, Transnacionalidade e UNASUL, op. cit., p. 157-158. 
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Pablo Lucas Verdú entende haver um efeito simbólico no posicionamento estatal que 

faz estabelecerem-se valores para toda a sociedade, qual seja, o de produzir um sentimento 

político comum entre seus membros
417

. O Estado passa a ser uma mola propulsora de 

edificação de valores em escala, sinalizando novos e melhores caminhos: 

 

A individualidade dos Estados, sua composição interna e limites territoriais oscilam 

não só, de longos períodos históricos, como mouchões ou dunas de areia.[....] Vão-

se uns e vêm outros que invocam um direito melhor, porque mais recente, para 

justificar as novas situações.
418

 

 

 

Este sentimento politico comum, derivado de uma identidade coletiva em maturação, 

revela em termos constitucionais o que Castells chama de “identidade projeto”, na medida em 

que razão, história e cultura se fundem para consolidar uma determinada organização 

social
419

. A norma fundamental passa a ser elemento articulador da identidade política e da 

cultura jurídica.  

Para os fins deste estudo, a norma fundamental consubstancia-se nos direitos 

humanos, mais especificamente na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos como elemento vinculante para que os Estados-membros do subcontinente 

agreguem valor prático em seus projetos de união regional, colhendo frutos não somente 

político-econômicos, mas também sociais e culturais. 

 Nas palavras de Celso Lafer, referindo-se ao MERCOSUL, mas passível de adoção a 

qualquer proposta de integração que efetivamente contemple uma visão universal do homem 

em suas relações entre si e com o mundo em que vive,  

 

Era preciso que as pessoas dissessem: 

- De onde você é? 

- Sou do Mercosul. 

- E de que país você é? 

- Sou do Brasil, ou da Argentina.
420

 Grifou-se. 

 

                                                           
417

 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como 

de integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.128. 
418

 MONCADA, L. Cabral de. Filosofia do direito e do estado. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p.333. 
419

 CASTELLS, M., 1998 apud DE JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. Constitucionalismo em tempos de 

globalização. Tradução José Luiz Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2009 (Estado e Constituição – 9), p. 106. 
420

 LAFER, Celso et. all. Diários do Seminário: Grupo de Reflexão Prospectiva sobre o Mercosul. Grupo de 

Reflexão Prospectiva sobre o Mercosul, Brasília, Editora FUNAG\IPRI\SGIE\BID, 2003, p. 363-492.  
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 Com efeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é em si um mecanismo 

fundamental para permitir uma identidade de entendimentos sobre matérias de direitos 

humanos, conferindo assim uma paulatina pacificação e segurança jurídica globais
421

.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da realidade irremediavelmente globalizada, criar uma agenda positiva em 

desenvolvimento social e em tutela de direitos humanos perpassa, necessariamente, pelo 

fortalecimento da cooperação regional. 

 Construir uma cidadania cosmopolita alicerçada nas garantias institucionais e 

normativas que possam assegurar participação regional e global é objetivo que pode ser 

alcançado com o fortalecimento de iniciativas regionais de integração e o crescente fomento 

da integração sul-americana por intermédio dos direitos humanos
422

. 

 Se a legitimidade é a chave para que a fragmentação seja substituída pela integração, 

só pode ser obtida por meio de um processo que seja reconhecido como mais favorável aos 

interesses e aspirações das populações. E é nesse alinhamento de destinos em que reside a 

capacidade de a integração regional promover um discurso identitário comum, pelo símbolo 

político e social a ela inerente.  

 Dos modelos de integração já experimentados pela região sul-americana, a UNASUL, 

mais recente e que abrange todos os países da área, é a única pautada em uma temática teórica 

menos comercialista e mais sustentável, com enfoque em questões que ultrapassariam o viés 

meramente mercantil de projetos anteriores, ainda que seja uma proposta de integração que, 

como todas as demais, fora construída desde arriba, ou seja, a partir da vontade política dos 

Chefes de Estado de um determinado momento histórico, sendo necessário agregar a esta 

vontade o movimento provindo das populações rumo a um enlace de objetivos comuns. 

                                                           
421

 Vale ressaltar, apesar de não integrar o objeto deste estudo, a atuação exitosa da CIDH como instância prévia 

à jurisdição da Corte na condução do caso envolvendo a brasileira Maria da Penha, tendo sido de suma 

relevância para inaugurar na ordem interna brasileira alterações não somente legislativas, com a edição da Lei nº 

11.340/06, que cuida da violência doméstica contra a mulher, bem assim com a exigência de instalação de 

Juizados Especiais especializados sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. 
422

 Sobre cidadania cosmopolita, ver GÓMEZ, José Maria. Política e Democracia em Tempos de 

Globalização. Petrópolis; Buenos Aires: CLACSO; Rio de Janeiro: LPP, 2000; MORAIS, José Luis Bolzan de. 

As crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espaço-Temporal dos Direitos Humanos. 2. ed. 

rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011 (Estado e Constituição – 1). 



195 

 

 Por ser proposta de integração sul-americana mais ambiciosa em termos de objetivos e 

de agregação de países, pode a UNASUL, em tese, configurar eficaz mecanismo de efetivação 

dos direitos humanos, bastando para tal não se limitar a um viés meramente econômico, com 

o que poderá garantir uma sobrevivência mais longeva e mais exitosa que a de seus 

predecessores. 

 Esta mudança de visão política internacional exige a ruptura de antigos paradigmas 

que norteiam a pauta corrente em termos de política externa; sabe-se, todavia, que esta ruptura 

será dificultada pelo próprio histórico das reiteradas manifestações de busca da união entre 

nações na América do Sul, marcado pelo insistente olvide às realidades sociais e às demandas 

populares, gerando não um sentimento de identificação transnacional, mas sim uma repelência 

entre povos, culminando com os bairrismos que carregam consigo preconceitos e 

discriminações.   

 Evidentemente, mudanças levam tempo e exigem paciência e disciplina. O 

reconhecimento da força interpretativa da Corte Interamericana de Direitos Humanos integra 

um esforço conjunto da comunidade regional sul-americana. Somente em se adotando padrões 

mínimos de conduta e políticas comuns de direitos humanos no âmbito regional será possível 

falar em uma identidade de princípios na América do Sul, podendo quiçá se expandir para 

outras regiões do continente americano.  

 O desafio da integração e dos direitos humanos é transformar interesses objetivos 

compartilhados em ação coletiva para assumir a multipolaridade ínsita à ordem internacional, 

sem descurar da necessidade de reafirmar o universalismo dos direitos humanos para o 

fortalecimento das relações a nível regional e para a construção da identidade sul-americana. 

 Por intermédio da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos como 

paradigma interpretativo na seara dos Direitos Humanos é possível aproximar as realidades 

sul-americanas de forma a contribuir para a construção desta identidade regional desde uma 

perspectiva de implementação e reconhecimento de direitos comuns a todos os indivíduos dos 

doze países do subcontinente. Os reflexos desta postura claramente se farão sentir nas demais 

áreas de interação social e econômica, gerando dividendos exitosos para uma maior harmonia 

regional. 

 A utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos como 

critério orientador para as políticas de integração sul-americana, podendo ser vetor através da 
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qual propostas de integração mais abrangentes como a UNASUL podem prosperar, é a 

proposta deste trabalho, que vê neste cenário a esperança para o desenvolvimento regional. 
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