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Epígrafe 

People have the power 

The power to dream, to rule 

To wrestle the world from fools 

It´s decreed the people rule 

Patti Smith 

A ESTALAGEM DA RAZÃO 

A meio caminho entre a fé e a crítica está a 

estalagem da razão. A razão é a fé no que se 

pode compreender sem fé; mas é uma fé ainda, 

porque compreender envolve pressupor que há 

qualquer coisa compreensível. 

Fernando Pessoa
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RESUMO 

OLIVEIRA, E. L. O impacto do sistema interamericano de direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro. 2020. 212 fls. (Doutorado) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) surgiu a partir de um 

reconhecimento de vários Estados a partir de meados do século XIX dos direitos 

já consagrados internamente a nível constitucional na esfera global. No entanto, 

foi a partir da Primeira Guerra Mundial e, principalmente, a partir da Segunda 

Guerra Mundial que o DIDH se solidificou como um ramo desenvolvido 

principalmente por meio dos tratados internacionais e das instituições 

responsáveis pelo monitoramento destes instrumentos. Nota-se que muitos 

Estados que aderem livremente aos regimes de proteção aos direitos humanos, 

seja em nível global, seja em nível regional não cumprem com os mandamentos 

emitidos pelos órgãos de observação levando a uma crise de legitimidade e 

eficácia de tais órgãos. A presente tese visa analisar o impacto que as decisões 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm sobre o Estado brasileiro. Para 

tanto, buscou-se fazer um estudo das decisões condenatórias proferidas por 

aquela Corte e analisar em quais pontos resolutórios o Brasil permanece em 

débito até a data deste trabalho. Finalmente, se quisermos o fortalecimento do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), o partial compliance, não é 

o melhor exemplo a ser dado. Propomos outros modos não somente para o 

Estado brasileiro como também para outros Estados na região.  

Palavras-chave: Impacto. Sistema interamericano. Direitos humanos. Lei 

doméstica. Legitimidade. Eficiência. 

 





 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, E. L. The impact of the inter-american system of human rights in the 

brazilian domestic law. 2020. 212 pages. (Doctorate) - Faculty of Law, University 

of São Paulo, São Paulo, 2020. 

International human rights law arose from the recognition of several states from 

the mid-nineteenth century onwards of rights already enshrined internally at 

constitutional level in the global sphere. However, it was after the First World War, 

and especially after the Second World War, that the IHRL solidified itself as a 

branch developed mainly through international treaties and the institutions 

responsible for monitoring these instruments. It is noted that many States that 

freely adhere to the regimes for the protection of human rights, either at the global 

level or at the regional level, do not comply with the commandments issued by the 

organs of observation leading to a crisis of legitimacy and efficiency of such 

bodies. This thesis aims to analyze the impact that the decisions of the Inter-

American Court of Human Rights have on the Brazilian State. To this end, an 

attempt was made to study the condemnatory decisions handed down by that 

Court and to analyze in which resolving points Brazil remains in debt until the date 

of this work. If we want to strengthen the inter-American human rights system 

(IAHRS), the partial compliance is not the best example to be set. We propose 

other modes not only for the Brazilian State but also for other States in the region 

Key words: Impact. Inter-american system. Human rights. Domestic law. 

Legitimacy. Efficiency. 

 





 

SOMMARIO 

OLIVEIRA, E. L. L´impatto del sistema interamericano dei diritti umani nella legge 

interna brasiliana. 2020. 212 pagine. (Dottorato) - Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di San Paolo, San Paolo, 2020. 

La legislazione internazionale sui diritti umani è nata a partire dalla metà del XIX 

secolo. È frutto del riconoscimento, da parte di diversi Stati, di diritti già sanciti 

internamente a livello Costituzionale nella sfera globale. Tuttavia, è stato dopo la 

Prima Guerra Mondiale, e principalmente dopo la Seconda, che la LIDU si è 

consolidata come una filiale sviluppata principalmente tramite trattati internazionali 

e le istituzioni responsabili del monitoraggio di questi strumenti. Si noti che molti 

Stati che aderiscono liberamente ai regimi per la protezione dei diritti umani, sia a 

livello globale che a livello regionale, non rispettano le disposizioni emesse dagli 

organi di osservazione, il che porta a una crisi di legittimità e di efficienza di tali 

corpi. Questa tesi intende ad analizzare l'impatto che le decisioni della Corte 

Interamericana dei Diritti Umani hanno sullo Stato brasiliano. A tal fine, si è tentato 

di studiare le decisioni di condanna emesse dalla Corte e di analizzare in quali 

punti di risoluzione il Brasile è in debito fino alla data di questo lavoro. Infine, se 

vogliamo rafforzare il sistema interamericano dei diritti umani, il partial compliance 

non risulta essere il migliore esempio. Proponiamo altri modi non solo per lo Stato 

brasiliano, ma anche per gli altri Stati. 

Parole chiave: Impatto. Sistema interamericano. Diritti umani. Diritto interno, 

legittimità. Efficienza. 
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SEÇÃO I - INTRODUÇÃO 

Segundo José Joaquim Gomes Canotilho os paradigmas hobbesianos-

westphalianos representam o clássico eixo das relações horizontais entre 

Estados1 que por muito tempo orientaram as relações internacionais. Estes 

paradigmas consagram a ideia de um Estado centrado em si mesmo como um 

corpo político que é soberano em relação a outros Estados (isto é, livre de outras 

autoridades externas) e supremo em seu próprio território.2 

Dito isto, é necessário definir o que é um Estado posto que partimos desta 

definição para elaborar nosso argumento. Bob Jessop se refere ao “three-element 

approach” para definir o que é um Estado que se constitui na sua visão de a)um 

aparato coercitivo, administrativo e simbólico politicamente organizado com 

poderes gerias e específicos (Staatsapparat), b) um território claramente 

demarcado sob controle deste aparato (Staatsgebiet), c) uma população 

permanente sob a qual as decisões e autoridade deste Estado sejam vinculantes 

(Staatsvolk).3 Além destes elementos clássicos Jessop insere o objetivo comum 

de uma determinada comunidade em um Estado (Staatsidee).4 

A partir de meados do século XVII, foram formadas as bases de um 

sistema internacional clássico, tendo um dos seus eixos (mas não os únicos) os 

tratados constitutivos da Paz de Westpahlia. Deste momento, foram se formando 

os elementos constitutivos do que hoje é admitido como Estado e as relações 

internacionais passaram a vigorar sob a lente da State centered perspective, “sob 

um prisma que abarca conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no 

âmbito externo e a segurança nacional no âmbito interno”.5 Esta perspectiva 

apesar de não ter brotado em Westphalia foi o seu reflexo mais imediato. Os 

termos de paz da Guerra dos Trinta Anos significaram uma afirmação da 

soberania como base do sistema internacional que estava sendo construído.  

 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 1370. 
2 KLOSKO, George. History of political theory: an introduction. Oxoford: Oxford University 

Press. 2013. v. 2. p. 82. 
3 JESSOP, Bob. The state: past, present, future. Cambridge: Polity Press, 2015. p. 26. 
4 Idem, ibidem, p. 49. 
5 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 17 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017a. p. 191. 
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Passamos a discutir este histórico tendo como recorte o sistema 

westphaliano entendendo-o não como turning point do sistema internacional, mas 

como marco importante ao estudo deste sistema. Referida paz, como observado, 

deu fim à Guerra dos Trinta Anos, série de conflitos religiosos entre principados 

católicos e protestantes que foram conflagrados principalmente na Europa 

Central. O término destes conflitos foi disposto nos tratados de Münster e 

Osnabrück, cidades do antigo Sacro Império Romano-Germânico, que passaram 

para a histórico como Paz de Westphalia. Nestes tratados restou claro que “o 

Estado, não o império, a dinastia ou a confissão religiosa, foi consagrado como a 

pedra fundamental da ordem europeia”,6 sendo que “o conceito vestfaliano 

tomava a multiplicidade como seu ponto de partida e unia uma múltipla variedade 

de sociedades, cada uma aceita com uma realidade, numa busca comum por 

ordem”.7  

E paz entre os povos representa o objetivo maior de todo sistema 

internacional visto que: 

(...) sistemas jurídicos internacionais – na medida em que existam – 
buscam coerência e ordenação de conjunto. E, em relação ao conjunto 
do mundo e das relações entre estados, não pode haver anseio mais alto 
– nem mais recorrente – do que a busca da paz e de mecanismos de 
institucionalização desta”.8 

O mundo dito civilizado como se conhecia passou a operar em suas 

relações entre os povos a partir de um pressuposto, qual seja, a soberania dos 

Estados visto que “estabilidade política requer soberania indivisível”9 e a 

soberania aqui é entendida pelas lentes de Jean Bodin e Thomas Hobbes, 

autores políticos que procuravam traduzir o pensamento político Assim, nenhuma 

outra autoridade pode interferir nos assuntos internos de um ente soberano 

(Staatsapparat) e um dos principais poderes do soberano é segundo Bodin o 

poder de ditar as leis ao seu povo sem seu consentimento10 e o mesmo raciocínio 

encontramos em Hobbes ao se referir ao poder do soberano de usar quais meios 

 
6 KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Tradução Cláudio Figueiredo. Rio de Janeiro: Obejtiva, 

2015. p. 33. 
7 Idem, ibidem, p. 34. 
8 CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional no tempo clássico. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

315. 
9 KLOSKO, opus citatum, p. 84. Tradução livre do original: “political stability requires indivisible 

sovereignity”. 
10 BODIN, Jean. Six Books of Commonwealth apud KLOSKO, opus citatum. Tradução livre de: 

“the main point of sovereign majesty and absolute power consists of giving the law to subjects 
in general without their consent”. 
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disponíveis para perseguir seus fins, certamente um norte nas conclusões da Paz 

de Westphalia.  

Deste modo, a partir da paz consagrada pelos tratados de Münster e 

Osnabrück, as relações entre Estados foram se assentando nas bases ditadas 

pelos paradigmas hobbesianos-westphalianos. Em suma: 

(....) ‘igualdade jurídica entre Estados’, a ‘soberania’ estatal baseada na 
exclusividade da jurisdição territorial, o princípio da ‘não-intervenção’ nos 
assuntos internos, e o ‘consentimento do estado’ como única fonte válida 
de obrigações internacionais. Daí resulta um direito internacional que 
somente se exprime como resultado de ações voluntariamente adotadas 
pelos estados, seja sob a forma de consentimento expresso – como, por 
exemplo, em tratados – ou consentimento tácito, por meio de costume, e 
mesmo de atos unilaterais.11 

Muito se atribui à Westphalia (injustamente, diga-se de passagem) o 

caráter inaugural de um novo sistema calcado na soberania entre Estados. Na 

verdade, a formação do sistema internacional é uma história de avanços e 

retrocessos e tal episódio é apenas mais um dentre outros tantos fenômenos 

desta história. Nas palavras de Paulo Casella: 

A ênfase excessiva no caráter constitucional e formador do sistema 
internacional, que teria sido desempenhado pela Paz de Vestfália, tem 
ainda a desvantagem de desviar o foco do caráter, paulatino e 
progressivo, da elaboração e formação sucessivas, do sistema 
institucional e normativo internacional. O que congelaria o sistema em 
quadro estático que, historicamente, nunca existiu.12 

No entanto, é fato que a raison d´état (o bem-estar do Estado justifica os 

meios empregados para alcançá-lo) e o equilíbrio de poder (cada Estado deve 

promover seus próprios interesses de forma egoísta e tal promoção contribui para 

a paz) foram conceitos oriundos dos eventos da Guerra dos Trinta Anos e da Paz 

de Westphalia e passaram a ser os eixos motores das relações externas entre os 

Estados do mundo dito civilizado. Os artigos 123 e 124 do Tratado de Münster 

desenham um esforço de segurança coletiva daquele tempo que congregava três 

elementos: a) a proibição do uso da força; b) a proibição de autodefesa individual, 

exceto depois de um período; c) a obrigação de Estados de apoiar a vítima de 

uma agressão em autodefesa coletiva.13  

 
11 CASELLA, opus citatum, p. 13. 
12 Idem, ibidem, p. 18. 
13 CASSESE, Antonio. States: rise and decline of the primary subjects of the international 

community. In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History 
of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 63. 
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A história nos demonstra que a noção do equilíbrio de poder não serviu 

para a segurança coletiva vez que após a Guerra dos Trinta Anos ainda vieram 

outros conflitos de maior ou menor escala tais como a Guerra dos Sete Anos 

(1756-1763). Tivemos ainda a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas e 

o modelo inaugurado (ou aperfeiçoado a depender da visão) com a Paz de 

Westphalia estava definitivamente superado com o Congresso de Viena. Como 

Henry Kissinger relata: 

Após o Congresso de Viena, a Europa gozou de um período de paz que 
jamais teve. Durante 40 anos não houve uma guerra sequer entre as 
Grandes Potências, e após a Guerra da Crimeia, em 1854, nenhuma 
grande guerra aconteceu durante os 60 anos seguintes.14  

A Revolução Francesa foi o grande turbilhão que sacudiu a Europa e que 

gerou repercussões nas esferas domésticas e internacional até os dias atuais. 

Referido movimento segundo Kissinger: 

(...) proclamou uma ordem doméstica e internacional tão diferente do 
sistema vestfaliano quanto possível. Abandonando a separação entre 
política interna e externa, ela ressuscitou – e talvez tenha separado – as 
paixões da Guerra dos Trinta Anos, substituindo o impulso religioso do 
século XVII por uma cruzada laica.15 

No bojo dos movimentos revolucionários foi estabelecida a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão em 27 de agosto de 1789. Os movimentos 

revolucionários cruzaram as fronteiras francesas e ofereceram apoio aos 

movimentos similares onde quer que eles ocorressem, base das guerras 

napoleônicas de anexação. Foi somente com a derrota de Napoleão Bonaparte 

que a Europa pôde novamente se recompor e adotar uma nova ordem no 

chamado Congresso de Viena. Tal fórum representou uma evolução no sistema 

internacional tomando para si as ideias do Cardeal Richelieu, primeiro ministro da 

França entre 1624 e 1642, homem responsável pela política externa francesa e 

que implementou a raison d´état como motor propulsor das relações 

internacionais nos tempos vestfalianos deixando de lado a fé e moral cristã para 

se concentrar nos assuntos puramente estatais. Assim, conforme Kissinger 

explica: 

 
14 KISSINGER, Henry. Diplomacia. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 61. 
15 KISSINGER, 2015, opus citatum, p. 47. 
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Os estadistas que se reuniram em Viena em 1814 se encontravam numa 
posição radicalmente diferente daquela dos predecessores que tinham 
formulado os termos da Paz de Vestfália. Um século e meio antes, vários 
acordos a respeito das diferentes guerras que tinham composta a Guerra 
dos Trinta Anos foram conjugados num conjunto de princípios para a 
conduta geral no âmbito da política externa. A ordem europeia que daí 
emergiu tomou como ponto de partida as entidades políticas. Existentes, 
agora separadas dos seus ímpetos religiosos. Esperava-se então que a 
aplicação dos princípios vestfalianos produziria um equilíbrio de poder 
para prevenir, ou pelo menos atenuar, os conflitos. No decorrer de quase 
um século e meio seguinte, esse sistema tinha conseguido conter os 
desafios ao equilíbrio por meio de alinhamentos mais ou menos 
espontâneos de coalizões que se contrabalançavam umas às outras.16 

Para tanto, “o art. 6º do tratado de Viena de 6 de novembro de 1815 

substituía, ao mecanismo tradicional da diplomacia ´bilateral´ dos estados, 

procedimento coletivo dos congressos”.17  

Cabe anotar também que ao tempo do Congresso de Viena, o termo 

“nações civilizadas” aparecia no contexto internacional como oposição ao tráfico 

de escravos sendo a primeira vez que os direitos humanos eram garantidos no 

direito internacional,18 visto que “o primeiro instrumento internacional que lidou 

especificamente com o tráfico de escravos em geral foi a Declaração Relativa à 

Abolição Universal do Tráfico de Escravos, assinada em Viena em 8 de fevereiro 

de 1815”.19 O escopo do direito internacional a partir do Congresso de Viena de 

1815 até a Paz de Versalhes de 1919 foi alargado para incluir objetivos morais, 

dentre eles a já citada condenação da escravidão e a humanização da guerra 

(fundação da Cruz Vermelha após a Batalha de Solferino em 1859 além da 

Convenção de Genebra para a Melhoria das Condições dos Feridos e dos 

Enfermos das Forças Armadas em Campanha de 1864).20  

Em 1889, um segundo tratado viria a ser assinado: a Convenção de 

Genebra para Melhoria das Condições dos Feridos, Enfermos Náufragos das 

Forças Armadas no Mar. Neste sentido registre-se a lição de Guilherme Almeida:  

 
16 KISSINGER, 2015, opus citatum, p. 67. 
17 CASELLA, opus citatum, p. 338. 
18 DUCHHARDT, Heinz. From the peace of Westphalia to the Congress of Vienna. In: 

FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History of International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 650. 

19 FERNANDÉZ, Joaquín Alcaíde. Hostes humani generis: pirates, slavers and other criminals. 
In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History of 
International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 131. 

20 VEC, Milos. From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919. In: 
FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History of International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 663. 
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(...) no final do século XIX, ocorre a emergência história de quatro temas 
de direitos humanos que se relacionam com a edição de normas 
proibitivas no plano nacional ou internacional, a saber: abolição da 
escravatura como direito de propriedade de uma pessoa em relação a 
outra; proibição da tortura como meio de prova; e a proteção de feridos e 
enfermos das Forças Armadas em Campanha no mar e náufragos das 
Forças Armadas no Mar.21 

Essas são as principais características do chamado direito internacional 

das nações civilizadas, período que começa com o Congresso de Viena e termina 

com a Primeira Guerra Mundial e o tratado de paz de Versalhes. Na proposta de 

Heinhard Steiger “o tratado é um marco histórico na periodização do Direito 

Internacional, uma vez que separa dois períodos: o Direito Internacional das 

Nações Civilizadas (1815-1919) do Direito Internacional da Humanidade (1919-

até o momento presente)”.22 

O Congresso de Viena não foi capaz de deter o avanço das beligerâncias 

no continente europeu o que levou à Primeira Guerra Mundial. Com seu fim, um 

novo concerto foi realizado de modo a assegurar a segurança coletiva por meio 

da Paz de Versalhes e a Liga das Nações, fruto sobretudo dos “Quatorze Pontos” 

idealizados pelo presidente dos Estados Unidos da América Woodrow Wilson. 

Como afirmado por Kruger, a Liga das Nações ofereceu importantes inovações no 

campo do direito internacional contudo a autodeterminação dos povos e os 

direitos humanos não figuraram no corpo do Pacto constitutivo, mas pertenceram 

ao núcleo das visões que guiaram o instrumento.23 

Como evidência disso temos em conta que duas organizações 

internacionais foram criadas com a Paz de Versalhes: a Liga das Nações e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Seus respectivos tratados 

constitutivos como pontuam Peters e Peter não foram formalmente parte dos 

tratados de paz de Versalhes mas fazem referência a eles e a guerra que os 

precedeu como sua raison d´être material.24 Contudo, apesar dos esforços em 

 
21 ALMEIDA, Guilherme Assis de. A proteção da pessoa humana no direito internacional. São 

Paulo: CLA, 2018. p. 19-20. 
22 STEIGER, Heinhard. From the international law of christianity to the international law of the 

world citizen – Reflections on the formation of the epochs of the history of international law. 
Journal of the History of International Law, n. 3, p. 180-193, 2001. p. 51. 

23 KRÛGER, Peter. From the Paris Peace Treaties to the end of second world war. In: 
FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History of International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 684. 

24 PETERS, Anne; PETER, Simone. International organizations: between technocracy and 
democracy. In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History 
of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 177. 



27 

 

garantir a segurança coletiva e das inúmeras iniciativas visando a proteção dos 

refugiados após a Primeira Guerra Mundial como a criação do Alto Comissariado 

da Liga das Nações para Refugiados,25 tal organização se viu incapaz de manter 

o equilíbrio tão almejado com o fim dos conflitos bélicos. Como destaca Lynn 

Hunt:  

A Liga falhou apesar de nobres esforços. O Senado dos EUA recusou 
ratificar a participação americana. O status de membro foi negado 
inicialmente à Alemanha e Rússia; e enquanto promovia a 
autodeterminação nacional na Europa, a Liga administrava as antigas 
colônias alemãs e territórios do agora defunto Império Otomano através 
de um sistema de mandatos justificado mais uma vez pelo avanço 
europeu s obre outros povos. Mais que isso, a Liga se provou impotente 
para deter o crescimento do fascismo na Itália e Nazismo na Alemanha e 
por isso não pôde prevenir a deflagração da Segunda Guerra Mundial.26 

Uma nova configuração do sistema internacional foi necessária após a 

Segunda Guerra Mundial, verdadeiro divisor de águas da história. A segurança 

coletiva foi reforçada após a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

com a Carta de São Francisco em 1945 e ganhou novos contornos nunca antes 

experimentados na história da humanidade com a proibição do uso da força 

conforme artigo 2.4 da Carta: todos os Membros deverão evitar em suas relações 

internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a 

dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível 

com os Propósitos das Nações Unidas,27 tomando um approach completamente 

distinto do que foi pactuado na Liga das Nações onde o uso da força era tolerado 

em algumas situações.28 

Ademais, o respeito aos direitos humanos foi consagrado no bojo do 

documento constitutivo das Nações Unidas (com o fim de criar condições de 

estabilidade e bem estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as 

 
25 ORCHARD, Phil. A right to flee. Refugees, States and the Construction of International 

Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 111. 
26 HUNT, Lynn Avery. Inventing human rights: a history. New York: W. W. Norton & Company, 

2008. p. 200. Tradução livre do original. 
27 BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas. 

Da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em 
São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização 
Internacional das Nações Unidas. Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revist 
as/20170725113319.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2019. Artigo 2.4. Confira: STEINER, Henry J. 
International human rights in context. New York: Oxford University Press, 2007. The UN 
Charter, at the pinnacle of the human rights system, has relatively little to say about the 
subject. But what it does say has been accorded great significance. Through interpretation 
and extrapolation, as well as frequent invocation, the sparse text has constituted a point of 
departure for inventive development in the entire movement. 

28 CASSESE, opus citatum, p. 64. 
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Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 

autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: o respeito universal 

e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião),29 o que leva ao próximo passo na 

consolidação definitiva dos direitos humanos como tema da agenda global: a 

adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. 

Conforme Guilherme Almeida: 

A novidade histórica, no âmbito da ONU, foi a DUDH como documento 
que instaura uma nova política de Direito. A viabilização dessa “nova 
política” tomou como modelo a Declaração de 1789 ao declarar logo no 
artigo primeiro que: “Todos os homens nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos e devem agir uns em relação aos outros com espírito 
de fraternidade.30 

Assim, “a DUDH foi o primeiro instrumento jurídico da comunidade 

internacional a dirigir-se aos Estados e aos indivíduos”.31 Apesar da novidade da 

Declaração pelo seu caráter revolucionário no sistema internacional foi necessário 

dar à mesma os contornos efetivos (muito embora se entenda hoje que a DUDH 

seja norma costumeira de proteção aos direitos humanos)32 portanto:  

Elaborada a DUDH, a tarefa da Comissão de Direitos Humanos da ONU 
era criar instrumentos jurídicos no âmbito internacional que vinculassem 
os Estados ao respeito aos direitos humanos. Isso foi realizado por meio 
dos pactos dos Direitos Humanos, a saber: Pacto de Direitos Civis e 
Políticos e Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os dois 
foram aprovados na Assembleia Geral da ONU em 16 de dezembro de 
1966, tendo entrado em vigor o Pacto de Direitos Civis e Políticos no dia 
23 de março de 1976 e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais no dia 03 de janeiro de 1976.33 

O contexto político da época motivou a adoção de dois tratados distintos 

que tomados em conjunto com a DUDH se converteram no que é conhecida hoje 

como Carta Internacional dos Direitos Humanos (International Bill of Rights). Para 

André de Carvalho Ramos:  

 
29 BRASIL, 1945, opus citatum, artigo 55, “c”. 
30 ALMEIDA, opus citatum, p. 84. 
31 Idem, ibidem, p. 85. 
32 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Corte Internacional de Justiça. United States 

Diplomatic and Consular Staff in Tehran. ICJ Reports, 1980. para. 91. Wrongfully to deprive 
human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of 
hardship is in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United 
Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of 
Human Rights. 

33 ALMEIDA, opus citatum, p. 97. 
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O objetivo da Comissão era criar um marco normativo vinculante após a 
edição da DUDH. Porém, a guerra fria impediu a concretização desse 
objetivo somente em 1966 (quase vinte anos depois da DUDH) foram 
aprovados dois Pactos Internacionais: o dos Direitos Civis e Políticos e o 
dos Direitos Sociais Econômicos e Culturais.34  

A adoção da DUDH em 1948 em conjunto com as Convenções de Genebra 

de 1949 e seus Protocolos Adicionais e a Convenção de Genebra do Estatuto do 

Refugiado de 1951 refletem a proteção dos direitos humanos na seara 

internacional que acaba se concretizando em três grandes eixos: a) Direito 

Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) com a adoção do International Bill of 

Rights a partir da DUDH de 1948; b) Direito Internacional Humanitário (DIH) com 

a Convenção de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais e c) Direito 

Internacional dos Refugiados com a entrada da Convenção de Genebra do 

Estatuto do Refugiado de 1951. 

Deste modo, foram lançados os alicerces do chamado sistema global de 

proteção aos direitos humanos que compreende não somente a Carta 

Internacional de Direitos Humanos [DUDH, Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos (PIDCP)35 e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC)36 como também outros tratados multilaterais, a saber: 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher e Protocolo Facultativo, Convenção contra a Tortura e Protocolo 

Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanas ou Degradantes que estabelece o Subcomitê de Prevenção da 

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes do 

Comitê contra a Tortura, Convenção de Direitos da Criança e Protocolos 

Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento 

de conflitos armados e sobre os Direitos da Criança referente à venda de 

Crianças à prostituição infantil, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, Convenção para a Proteção de todas as 

 
34 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 147.  
35 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 julho de 1992a. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/ 
decret/1992/decreto-592-6-julho-1992-449004-norma-pe.html>. Acesso em: 29 ago. 2019. 

36 BRASIL. Decreto nº 591, de 6 julho de 1992b. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: <https://www2.camara 
.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-591-6-julho-1992-449000-publicacaooriginal-1-pe.html>. 
Acesso em: 29 ago. 2019. 
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pessoas contra desaparecimento forçado37 e Convenção Internacional para a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias,38 

sendo que cada Convenção tem um Comitê responsável pelo cumprimento de 

suas normas e seu monitoramento o que faz o que forma o mecanismo coletivo 

global convencional de proteção aos direitos humanos (treaty-based system).  

Além disso, no âmbito da própria ONU foi criada a Comissão de Direitos 

Humanos para supervisionar o cumprimento da obrigação contida no artigo 55, “c” 

da Carta visando o respeito aos direitos humanos. A Comissão dos Direitos 

Humanos foi criada em 10 de dezembro de 1946 como um órgão subsidiário do 

Conselho Econômico e Social da ONU destinado para a promoção dos direitos 

humanos tendo entrado em funcionamento em 1947, sendo substituído pelo 

Conselho de Direitos Humanos diretamente subordinado à Assembleia Geral 

 
37 Respectivamente: BRASIL. Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Promulga a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. 
Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-65810-8-
dezembro-1969-407323-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 ago. 2019. BRASIL. 
Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002a. Promulga a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 
89.460, de 20 de março de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/2002/D4377.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019. BRASIL. Decreto nº 4.316, de 30 de 
julho de 2002b. Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher. Disponível em: <http://www.planalto.gov 
.br/ccivil_03/decreto/2002/D4316.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019. BRASIL. Decreto nº 40, de 
15 de fevereiro de 1991. Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Disponível em: <http://www.lex.com.br/doc 
_214155_DECRETO_N_40_DE_15_DE_FEVEREIRO_DE_1991.aspx>. Acesso em: 29 ago. 
2019. BRASIL. Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007. Promulga o Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, adotado em 18 de dezembro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto 
.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6085.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019. 
BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os 
Direitos da Criança. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D99710.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019.BRASIL. Decreto nº 5.006, de 8 de março de 
2004a. Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo 
ao envolvimento de crianças em conflitos armados. Disponível em: <http://www.planalto 
.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5006.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019. 
BRASIL. Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004b. Promulga o Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostitução infantil e 
à pornografia infantil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5007.htm>. Acesso em 29 ago. 2019.BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009a. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. 
Acesso em: 29 ago. 2019.  BRASIL. Decreto nº 8.767, de 11 de maio de 2016a. Promulga a 
Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento 
Forçado, firmada pela República Federativa do Brasil em 6 de fevereiro de 2007. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8767.htm> Acesso 
em: 29 ago. 2019. 

38 Ainda não ratificada pelo governo brasileiro.  
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responsável pelo mecanismo coletivo global extraconvencional de proteção aos 

direitos humanos (charter-based system) que compreende duas facetas 

principais: o acesso do indivíduo aos mecanismos internacionais de proteção e 

procedimentos especiais (aspecto micro) e o mecanismo de revisão periódica 

universal (aspecto macro).39 

Em adição ao sistema global, após a Segunda Guerra Mundial foram 

criados sistemas regionais de proteção aos direitos humanos: o sistema europeu, 

o interamericano e o africano. Seguindo o espirito da adoção da DUDH, durante a 

Nona Conferência de Estados Americanos, a Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem foi aprovada oito meses antes da aprovação da própria 

DUDH sendo que sua correlata americana proclamou vários direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais.40 Na Europa no ano de 1949 foi fundado 

o Conselho da Europa responsável pela adoção da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos (CEDH)41 e finalmente, o sistema africano foi adotado em 1981 

pela Organização da Unidade Africana que adotou a Carta Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos sendo o mais recente dos sistemas regionais.42  

Claramente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos ao longo da 

história foi se firmando como um ramo que se estabeleceu de forma definitiva a 

partir da Segunda Guerra Mundial. No entanto, há muito ainda a ser feito para que 

o Direito Internacional dos Direitos Humanos ganhe um efetivo respeito por parte da 

comunidade global. A conformidade parcial (partial compliance) das obrigações dos 

 
39 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Assembleia Geral. Resolução 60/251 - 

Criação do Conselho de Direitos Humanos. 15 mar. 2006 e ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS (ONU). Conselho de Direitos Humanos (HRC). Resolução nº 5/1 - Institution-building 
of the United Nations Human Rights Council. 18 jun. 2007. Disponível em: 
<http://hrlibrary.umn.edu/iwraw/Inst-building-UN.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2018. 

40 ANTKOWIAK, Thomas M.; GONZA, Alejandro. The American convention on human rights: 
essential rights. New York: Oxford University Press, 2017. p. 5. 

41 SMITH, Rhona K. M. International human rights law. New York: Oxford University Press, 
2018. p. 98. Os direitos humanos estavam no topo da agenda da nova organização. Os 
Estados fundadores desenharam uma convenção em direitos humanos e liberdades 
fundamentais que foi aberta para assinatura em 04 de novembro de 1950, entrando em 
validade em setembro de 1950. Todos os estados membros do Conselho a assinaram e a 
ratificaram. Os idealizadores procuraram providenciar um mecanismo para a implementação 
dos direitos civis e políticos e liberdades como proclamadas na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

42 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos 
sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017b. p. 
237. Com efeito, basta atentar ao fato de que a Convenção Europeia de Direitos Humanos foi 
adotada em 1951, tendo entrado em vigor em 1953. A Convenção Americana foi adotada em 
1969, entrando em vigor em 1978. Já a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
somente foi adotada em 1981, passando a vigorar em 1986. 
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Estados na matéria, especificamente das decisões oriundas de tribunais 

internacionais pode levar ao descrédito e erosão de um sistema que levou 

gerações para ser edificado.  

Esta tese tem o escopo de levantar a questão da partial compliance no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), especificamente das 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) que 

condenam o Brasil por violação de direitos humanos. 

Para tanto, tal trabalho está disposto nos seguintes capítulos: a seção II 

delineará o histórico da proteção dos direitos humanos na esfera global até os 

dias atuais a partir da consagração do paradigma hobbesiano-westphaliano até 

sua fricção em prol da proteção do indivíduo na ordem global; a seção III terá 

como objetivo estudar as diferentes teorias de relações internacionais voltadas à 

governança global e, em especial aos regimes de proteção aos direitos humanos; 

a seção IV, a seu turno, vai especificar os edifícios jurídico-institucionais global e 

interamericano de proteção aos direitos humanos expor suas particularidades 

formais; a seção V analisará o impacto material das decisões advindas tanto da 

Corte Interamericana quanto da Corte Europeia de Direitos Humanos (Corte 

EDH); a seção VI, por sua vez, estudará cada uma das decisões tomadas pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Estado brasileiro e 

responderá se houve cumprimento por parte da República Federativa do Brasil; a 

seção VII terá como foco a responsabilidade internacional em caso de não 

cumprimento de decisões advindas de tribunais internacionais de direitos 

humanos. Finalmente, a conclusão proporá alguns modos de evitar o partial 

compliance não somente por parte do Estado brasileiro, mas de outros Estados 

com o intuito de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos. 
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SEÇÃO VIII - CONCLUSÃO 

A existência de um sistema internacional para proteção dos direitos 

humanos é uma invenção recente e ainda passará por muitos testes. Os 

paradigmas hobbesianos-westphalianos que datam desde 1648 e se estendem 

até a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 se revelam muito 

resistentes muito embora já tenham se rendido em alguns pontos a noção de uma 

comunidade global. Certamente, nesta comunidade, o indivíduo tem voz mesmo 

contra os Estados. Afinal de contas, por meio do mecanismo de petições a 

organismos internacionais que denunciam violações de direitos humanos chegou-

se a uma construção impensável há tempos: dar legitimidade a pessoas para falar 

contra Estados no cenário internacional. Como demonstra Cançado Trindade em 

voto no caso Castillo Petruzzi e outros vs. Peru: 

O direito de petição individual é uma conquista definitiva do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. É da própria essência da proteção 
internacional dos direitos humanos a contraposição entre os autores e os 
Estados demandados em casos de supostas violações dos direitos 
protegidos. Foi precisamente nesse contexto de proteção que foi realizado o 
resgate histórico da posição do ser humano como sujeito do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, dotado de plena capacidade 
processual internacional. 

Três séculos de um sistema internacional cristalizado, a partir dos tratados 
de paz da Vestfália (1648), baseados na coordenação de estados-nação 
independentes, na justaposição de soberania absoluta, levaram à 
exclusão dessa ordem de indivíduos como sujeitos de direitos. No nível 
internacional, os Estados assumiram o monopólio da propriedade dos 
direitos; os indivíduos, para sua proteção, ficaram inteiramente à mercê da 
intermediação discricionária de seus Estados nacionais. A ordem 
internacional assim erigida - que os excessos do positivismo jurídico 
tentaram em vão justificar - excluiu precisamente o destinatário final das 
normas legais: o ser humano.457 

 
457 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Corte IDH). Castillo Petruzzi y otros 

vs. Perú. 4 de setembro de 1998 - Exceções Preliminares, Voto separado juiz Cançado 
Trindade, Série C, n. 41, 1998b. paras 5-6. El derecho de petición individual es una conquista 
definitiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es de la propia esencia de la 
protección internacional de los derechos humanos la contraposición entre los individuos 
demandantes y los Estados demandados en casos de supuestas violaciones de los derechos 
protegidos. Fue precisamente en este contexto de protección que se operó el rescate histórico 
de la posición del ser humano como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, dotado de plena capacidad procesal internacional. Tres siglos de un ordenamiento 
internacional cristalizado, a partir de los tratados de paz de Westfalia (1648), con base en la 
coordinación de Estados-naciones independientes, en la juxtaposición de soberanías absolutas, 
llevaron a la exclusión de aquel ordenamiento de los individuos como sujetos de derechos. En 
el plano internacional, los Estados asumieron el monopolio de la titularidad de derechos; los 
individuos, para su protección, fueron dejados enteramente a merced de la intermediación 
discrecional de sus Estados nacionales. El ordenamiento internacional así erigido, - que los 
excesos del positivismo jurídico intentaron en vano justificar, - de él excluyó precisamente el 
destinatario último de las normas jurídicas: el ser humano. 
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No entanto, os compromissos firmados pelos Estados no âmbito global 

devem ser respeitados sob pena de deslegitimar um sistema que tem na 

credibilidade um de seus pontos nucleares. Muito se avançou para permitir que 

uma vítima ou uma coletividade possa ver seus direitos humanos reconhecidos 

contra um Estado. Guerras foram travadas e crimes contra a humanidade foram 

cometidos até que finalmente se chegasse a uma edificação normativa-

institucional destinada à proteção dos direitos humanos. Passados mais de 70 

anos da confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é necessário fazer um 

balanço do que foi melhorado e do que ainda pode melhorar.  

Sem dúvida, como já reiterado os Estados não querem ser vistos como 

violadores de direitos humanos. Existe um conjunto de regras e princípios 

norteadores insculpidos nos diversos tratados internacionais de direitos humanos 

que não permite aos Estados agirem em um cenário de real política. Neste 

sentido, o caso Gâmbia vs. Myanmar aqui referido é emblemático: trata-se de um 

caso no qual um Estado vai à Corte Internacional de Justiça visando à proteção 

de uma etnia que se encontra, em tese, perseguida no território de outro Estado 

em outro continente, o que era impensável há setenta anos atrás. Logo, para 

estudar as relações internacionais atualmente não se pode dispensar o estudo do 

conjunto de normas que regem as várias áreas de tais relações, inclusive àquelas 

pertinentes à proteção dos direitos humanos. Estudar as relações globais pelo 

prisma cego do realismo torna-se uma análise míope e despida de valores que a 

comunidade internacional já reputa como legítimos, ou seja, aqueles valores 

destinados à salvaguarda do indivíduo frente aos Estados. 

Com isso, temos que um sistema destinado à proteção dos direitos 

humanos como o sistema interamericano com suas regras e princípios já superou 

a fase de legitimação no ordenamento jurídico dos Estados a partir do momento 

que os mesmos incorporam tais normas em seus ordenamentos jurídicos. A 

chamada “interpretação nacionalista” dos tratados vai de encontro a tal 

legitimidade, o que revela um grande equívoco (intencional) de ir de encontro ao 

que foi decidido de modo soberano pelo Estado ao assinar e ratificar aceitando 

assim as regras que aquele sistema em particular impõe. Uma das regras é 

aceitar a interpretação ditada pelo órgão responsável pela implementação das 

regras da Convenção, no caso do SIDH, a CIDH e a Corte IDH.  
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Em relação à eficácia das decisões oriundas da Corte IDH no Brasil, é 

necessário que se tenha um diálogo institucional permanente de preferência via 

autoridade central (ou fortalecer ainda mais o que já está disposto dentre as 

atribuições do CNDH) para ter se ter um fluxo constante de informações não só com 

órgãos da Administração Direta (inter alia Advocacia Geral da União e Ministério das 

Relações Exteriores) mas também com entes da federação. As determinações da 

Corte IDH como já destacado são obrigações liquidas e certas e prescindem de 

homologação (reservado às sentenças estrangeiras oriundas de outros Estados). No 

entanto, o que se nota com a execução de tais julgados são soluções ad hoc que 

dependem de muitos atores para serem resolvidas de modo que a vítima após ter 

litigado por anos a fio tanto na CIDH quanto na Corte IDH novamente se sente em 

um emaranhado burocrático para receber sua medida de reparação.  

Tais ações desprestigiam o sistema interamericano e geram pelo menos no 

Brasil um déficit de legitimidade e de eficácia. Por tudo que foi demonstrado com 

evidências é possível chegar à conclusão que o Brasil deve através de seu aparato 

normativo institucional evitar a “interpretação nacionalista” dos tratados internacionais 

de direitos humanos, assim como deve procurar estabelecer mecanismos jurídico-

institucionais (mas que evitem tocar no obvio como por exemplo confeccionar leis 

que visem tornar obrigatórias as decisões da Corte IDH quando as mesmas já 

guardam tal qualidade) para cumprir as decisões da Corte IDH na integra evitando 

assim o partial compliance, ou pior, a ausência total de cumprimento. 

Somente adotando tais medidas é que se evitará que o Estado brasileiro 

seja responsabilizado internacionalmente por um quadro maciço de violação a 

direitos humanos conforme as obrigações erga omnes partes e os ditames do 

Direito Internacional. Muito embora o Brasil tenha sido condenado em oito casos 

no sistema a perspectiva é que o Estado enfrentará futuras condenações (tendo 

em vista que o reconhecimento da jurisdição da Corte IDH se deu em 1998) e 

necessita estar preparado para dar as medidas de reparação ordenadas pela 

Corte às vítimas. Encaminhar às vítimas após terem seus direitos reconhecidos 

em foros internacionais como a Corte IDH a cenários kafkanianos vai de encontro 

à letra da Convenção Americana de Direitos Humanos e a tudo o que foi pactuado 

em termos de implementação das decisões. Como diria o poeta peruano Cesar 

Vallejo: ¡Ah desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo 

que hacer! 
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