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3 DIREITOS HUMANOS NA EUROPA E NAS AMÉRICAS: A
CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS E A CORTE
INTERAMERICANA DE DI REITOS HUMANOS

Par a melhor compreender o fenômeno da regi onalização , é
importante tr açar um comparativo entr e o Si st ema Inter americano
de Direitos Humanos e seu congên ere europeu. A int enção é
dest acar

algun s

dos

principais

pontos

dos

dois

si stem as ,

verificando semelhan ças, di fer enças e consen sos .

3.1 Origens do S istema Europeu de Direitos Humanos e
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos

Criado apó s a S egunda Guerra e composto inici almente por
Comissão Europeia de Direitos Humanos e Corte Europei a d e
Direitos Humano s, o Sistem a Europeu de Direitos Hum anos passo u
por duas significat ivas reformas na tentati va de atualizá -lo e
aproximá-lo do cidadão, sem perder de vist a a oper acionalidad e do
mecani smo.
O Conselho da Europa é organização int ernacion al qu e n ão se
confunde com o Conselho Europeu ou com o próprio bloco
comunitário da Uni ão Europeia. A organização, surgida no pós guerra, objet iva a guarda do s princípi os e id e i as comuns de seu s
membros, usando, par a isso, o apri moramento de tratados e
convenções qu e ver sem so bre tem as como direitos humanos e
democracia. Cont a, atu alment e, com 47 Estados-M embros.
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A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos
e das Li berdades Fund ament ais entrou em vigor em 3 de setem bro
de 1953, após a rati ficação por oito Estados. Todavi a, mesmo ant es
da criação

do

preocupação

Conselh o

com

a

da Europa,

qu est ão

dos

em

1949, já existia

d ireitos

humanos

a

naquel e

continente e a int enção de cri ar sist ema regional de prot eção. 48
No continente americano, ap esar de oficialment e criada em
1948, a Organiz ação dos E st ados Americanos, ou a idéi a d e um a
comunidade contin ental que congregasse os E st ados d a regi ão em
busca d e objeti vos comuns, não su rgiu naquel e momento. O
nascimento da OEA foi con seqüênci a de um longo processo de
estr eitam ento de laço s entre os p aí ses das Américas, que s e ini ciou
com a primeir a de nove Conferênci as Intern acionai s Americanas,
em 1889, na cidade de Washington. 49
Quase sessent a anos depoi s, em 1948, na cidad e de Bogotá, a
Nona Conferência Int ernacion al Amer icana tinha como objetivo
estruturar

de

forma definit iva o

si stem a inter americano

de

proteção dos direitos humanos. O final da Segunda Grande Guerra e
a cri ação , logo em seguid a, da Org an ização d as Nações Unid as,
certam ente

in fluenci aram

os

países

do

continente

a

t ent ar ,

finalment e, adotar alguns in strumento s que seriam essenci ai s à
concretização do sistem a, como a Carta da Organização dos Estado s
Americano s, que formalmente d á vid a à OEA.

48MOWBRAY,

Alastair. Cases and materials on the European Convention on
Human Rights. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2007, p. 1.

49ARRIGHI,

Jean Michel. OEA, Organização dos Estados Americanos. Barueri,
Manole, 2004.
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3.2 Estrutu ras e Procedimentos d o Sistema Europeu de
Direitos Humanos e d o Sistema Inte ramericano de
Direitos Humanos

A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos
e das Liberdad es Fundament ai s criou, sob a égid e do Conselho da
Europa, duas insti tuições p ara apr eci ar situações de violação dos
direitos

nel a

elencado s.

A

Comissão

Europeia

dos

Direitos

Humanos era o ó rgão encarregado de receber as p etiçõ es e
denúncias d e indivíduos, grupos ou organizaçõ es e efetuar o juízo
de admi ssi bilidad e dos casos.
Já

a

Corte

Europeia do s Direitos

Humanos

era

órgão

jurisdicional , sediado em Estr asburgo, cuja competênci a d ecorri a
de cláusula facultativa. Sua compet ênci a era a de processar e julgar
os casos admitidos e apreci ados pr evi ament e pel a Comissão
Europeia.
O sist ema europeu de proteção dos direito s humanos,
instituído

pela

Convenção

Europeia,

pr evi a,

segundo

seu

mecani smo original, a exist ênci a de uma etapa procediment al
prévia, a ser conduzida pel a Comissão Europeia de Direitos
Humanos. A sui generis posição do órgão, intermedi ária entre o s
peticionário s

e

simultaneament e

a

Corte

uma

Europeia,

“benção ”

e

poderia
u ma

ser

consider ad a

“maldição”.

Afinal ,

a

Comissão deveri a agir como “escudo” p ara prot eger o s E stado s de
petições clar ament e desprovidas d e fundamento , m as t ambém
servir de acesso direto d as vítim as a u ma in stituição intern acional ,
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que

tr adicionalmen te

eram

focad as

a p enas

n as

ativid ades

est at ais. 50
Com as mudanças trazid as pelos protocolos 11 e 14, a Cort e
Europeia de Dir eitos Humano s passou a ser o único órgão desse
sist ema proteti vo. A si st emática implement ada permit e à Cort e
rejei tar de plano, sem efetuar an álise d e mérito, grand e part e do s
caso s

que

são

a

ela

subm etidos.

Al ém

dos

tradicionai s

impedimentos d e carát er procedimen t al de n ão esgotamento dos
recursos i nternos e liti sp endênci a in ternacion al , várias outra s
fundament ações podem levar à in admissibilid ade d a p etição ante s
mesmo de chegar a um colegiado. São elas: desobedi ênci a a praz o
fixado par a el aboração da d enúnci a (n o caso, seis m eses); p edido
anônimo; pedido redundante; pedido abu sivo; incompet ênci a em
razão da pessoa (rati one personae); i ncompetênci a em razão do
lugar (ratione loci); incompetênci a em razão do tempo (ration e
temporis); in competên cia em r azão d a matéria (ratione materiae) ;
ausência

mani fest a

de

fundamento;

e

ausência

de

prejuízo

importante. 51
Desd e o nascedouro, o Sistema Int eramericano de P roteção
dos Direito s Humano s p arece utilizar -se do irmão mai s velho
europeu como fonte de inspiração. Mai s do que isso, a estrutura e o
procedimento previsto s pela Convenção Americana so bre Direito s
Humanos são, ainda que com leves aju stes, r eproduções daq uele s
previstos n a Convenção Europeia (ant es da reforma de 1998).
Onze anos apó s a adoção da Carta d a OEA, em 1959, na
Quinta Reuni ão de Consult a dos Mini str os das Rel ações Ext eriores,
em Santiago do Chile, foi criada a Comissão Int erameri can a d e
50JANIS,

Mark W.; KAY, Richard S.; BRADLEY, Anthone W. European human rights
law: text and materials. 3. ed. Oxford: Oxford University, 2008, pp. 24 -25.

51Corte

EDH. Guide pratique sur la recevabilité. Conselho da Europa, 2011.
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Direitos Humanos. Concebid a inici almente como órgão de con sulta,
a Comissão t eve suas atri buições ampliadas no s anos seguint es.
Em

1969,

finalment e

a

Comissão

Inter americana

foi

introduzida ao texto da Carta d a OEA, pelo Protocolo de Buenos
Aires 52. Nesse mesmo ano , já uma década após a criação formal d a
Comissão, foi apresent ado pelo Conselho da OEA durante a
Conferên cia E specializad a Am erican a sobre Direito s Humanos, em
São José da Co sta Rica, um projeto final de tratado sobre o tema de
direitos humanos, a chamad a Convenção Americana sobr e Direito s
Humanos.
Nesse in strumento, que di sciplina em d etalhes os deveres do s
Estados mem bros d a organiz ação e estr utura de forma d efiniti va o
Sistem a Int eram ericano d e Proteção do s Direi tos Humanos, previ a se a cri ação d e uma C orte par a julgar as violações ocorridas n a
região. A convenção en trou em vigor em 1978, após alcançar o
mínimo de onze ratificações, e, no ano seguint e, na mesma cid ad e
de São José da Co sta Rica, foi fundada a Corte Int eramerican a d e
Direitos Humanos.

52Carta

da Organização dos Estados Americanos (após as reformas trazidas pelo
Protocolo de Buenos Aires)
[...]
Capítulo XV
A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Artigo 106
Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que terá por principal
função promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão
consultivo da Organização em tal matéria.
Uma convenção interamericana sobre direitos humanos estabelecerá a estrutura, a
competência e as normas de funcionamento da referida Comissão, bem como as dos
outros órgãos encarregados de tal matéria.
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Ressalte-se qu e, como órgão integrant e da estrutura da OEA
previsto no próprio texto da Carta, após a reforma tr azida p elo
Protocolo de Buenos Aires, à Comissão In ter americana estão
submetido s todos os E st ados m embros da organiz ação. At é m esmo
aquel es que n ão ratifi car am a Convenção American a (qu e explicita
as violaçõ es de forma mai s clara e sist emáti ca e estrutura o
Sistem a Int erameri cano de Proteção dos Direito s Humano s) e o s
demais instrumen tos normativo s do si stem a podem ser levados à
apreci ação da Comi ssão .
A Corte Inter american a, por sua vez, como órgão de carát er
jurisdicional e qu e possui previ são exp ressa apenas na Convenção
American a, julga soment e aqu eles países qu e expressament e
aceit aram

sua

compet ênci a

obrigató ria

e

se

su bmet eram

à

jurisdição daqu ele órgão colegi ado.
O Sist ema Inter americano d e Dir eito s Humanos, como se
obser va, é bi fásico, e cont a com dois órgãos distinto s, a Comi ssão
Interam ericana de Direito s Humano s e a Corte Int eram erican a d e
Direitos Humanos.
A Comissão Int eramerican a de Dire i tos Humano s po ssui
dupla vinculação. E stá previst a e se submet e ao s regulamentos
tanto da Carta da OEA quanto da Convenção American a sobre
Direitos Hum anos. A Corte Int erameri cana d e Direito s Humanos ,
por sua vez, por ser órgão previ st o apenas pela Conven ção
American a sobre Direito s Humano s, n ão est á ofici almente inserid a
na estrutura d a OEA
A Comissão Int erameri can a é composta por set e mem bros,
eleitos p ela Assem blei a Geral da organização p ara mand atos d e
quatro

anos,

permitid a

uma

reeleição.

Os

el eitos

são

represent antes n ão d e seu s próprios paí ses, mas de todos o s
Estados membro s da OEA, e se reúnem na sed e da Comissão, em
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Washington, em pelo meno s duas sessõ es ao ano (tr adicionalment e
há duas sessõ es com audiên cias públicas e uma sessão interna po r
ano).
Além das sessões, os Comissionados po dem realizar visi tas in
loco ao s Est ados, a fim d e averigu ar aspecto s refer entes a caso s
esp ecífi cos em tr âmite ou para el aborar relatórios so bre a situ ação
geral dos dir eitos humanos nos p aíses visitado s.
No âmbito da Comissão, existem diversas relatori as, que se
dedicam a t emas r elevantes d e dir eitos humanos, como as questõe s
das p essoas privadas d e liberdad e ou das comunidades indíg enas.
Além da Cart a da OEA, com seu s Protocolos, e d a Con venção
American a so bre Dir eitos Humanos, a Comissão Inter american a
possui

tam bém

instrumentos

est atuto

básicos

e

que

r egulamento
disciplinam

próprios.
o

São

es se s

funcionamento

da

instituição e o procedimento adotado quando ocorre uma denúnci a
de violação.
Uma d as car acterí sticas ma i s importantes d a Comissão
Interam ericana

é

a

possibilid ade

de

postul ação

atri buída

a

qualquer p esso a, grupo de p essoas ou entidade n ão govern ament al .
Alguém que sofra, presencie ou tome conhecimen to de um a
violação de direito s humanos pode efetuar denúnci a diret ament e
ao órgão da OE A. E ssa pr evi são , in seri da no rol de atribuiçõ es d a
Comissão

em

Extraordinária,

1965,
no

na

Rio

de

II

Co nferên cia

Janeiro,

Inter americana

aproxima

o

Si st em a

Interam ericano das ví timas. Além de pesso as fí sicas e organiz açõe s
não

governam entai s,

os

Estados

t ambém

podem

apresentar

denúncias contra outros paí ses m embros.
Ao receber uma d enúncia de violação d e direitos humano s, a
Comissão Interam erican a deverá observar se estão present es
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alguns r equi sitos essenci ais. Entr e t ai s exigên cias, est á aqu ele qu e
é princípio basil ar dos órgãos jurisdicionais in tern acionai s: o
prévio esgotam ento dos recurso s int ernos. De acordo com esse
preceito, um Est ado não pode ser aci onado perante a juri sdição
internacional sem que lhe seja per mitido resol ver a quest ão
internam ente.
O

órgão

judicial

internacional

não

pode

substituir

o

Judiciário est atal , até m esmo em respei to à sober ania dos E stado s.
Apenas se esgotados todos os r eméd ios disponívei s no âm bito
interno, ou caso ocorra uma das exceções ao esgo tamento, como
demora injusti ficada ou inefi cáci a do recurso, é que a questão pod e
ultrapassar os limit es do Est ado e s er levad a ao foro internacional .
Essa regr a possui um nítido pap el de redutor de ten sões entre o s
Estados, ao resguardar a so ber ania estat al e dest acar o car áter
subsidiário da jurisdição intern acional. Diant e disso, o Est ado tem
reforçada a vi a da solução pacífica d a controvér sia, resolvendo
internam ente suas p endên cias, se i sso for possível. 53
O ex-Juiz da Corte Interam ericana d e Direitos H um anos
Cançado Trindade di scorre sobre o t ema afirmando não ser a
jurisdição intern acional substitutiva das jurisdiçõ es estat ai s, e
tampouco instânci a recur sal. O prin cípio do esgotamento dos
recursos interno s g arant e ao Est ado a sua n ão su bmissão a um a
Corte

Int ernacional

sem

que

lhe

tenha

sido

oferecid a

a

oportunidade de r epar ação do s supost os dano s por seus próprios
meios e no âmbi to do seu orden amento jurídico.

54

53RAMOS,

André de Carvalho. Direitos humanos em juízo. São Paulo: Max Limonad,
2001, p. 75.

54CANÇADO

TRINDADE, Antônio Augusto. O Esgotamento de Recursos Internos no
Direito Internacional. Ed. UnB, Brasília, 1997, p. 23.
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A adoção de medid as que vi sem suplantar a jurisdição
interna dos E stado s, imp edindo a r epar ação do problema pelo
direito interno, já foi por diversas vezes rep elida pela Comissão
Interam ericana e pel a Corte Inter ameri cana de Dir eitos Humano s.
Desd e o primeiro caso subm etido à su a jurisdição , o emblemático
Caso Velásqu ez Rodríguez Vs. Honduras, a Corte se manifestou no
sentido de afirmar que “a r egra do prévio esgot amento do s
recursos internos permit e a o E st ado resolver o problem a segundo
seu direito interno ant es d e ver -se enfrentado em um processo
internacional,

o

que

é

especi almente

válido

na

jurisdição

internacional dos d erecho s humanos, p or ser est a ‘coadjuvant e ou
complementar’ d a int erna (Conven ção American a, Pre âmbulo)”. 55
Outro requisito par a a admissão do caso é a ausênci a de
litispend ênci a internacional. Ou seja, um mesmo caso não pode se r
levado simultaneament e ao Sistema Interameri cano d e Prot eção
dos Direitos Hum anos e a outro mecani smo intern acional d e
reparação de violaçõ es .
Present es todos os requi sitos, a peti ção ser á encaminh ada ao
Estado supostam ente violador, p ara que est e se man ifeste sobr e o s
requisi tos de admi ssi bilidad e da d enúncia. Após, a Comi ssão
chamará m ais uma vez as p artes p ara que est as apr esent em
obser vaçõ es adicionai s, e então deci dirá se admite ou não a
petição . Caso positi vo, h á a abertura formal de um caso, e é
franqu ead a nova oportunidade p ara qu e os litigant es firmem seu s
posicionamento s, d esta vez sobr e o mér ito da quest ão.
Nesse momento, surge, e é incenti vada pela Comissão, a
possi bilidade d e negoci ação p ara se ati ngir uma solução amisto sa.
55Corte

IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito. Sentença de 29 de
julho
de
1989,
Série
C,
n.
4,
parágrafo
61.
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_04_esp.pdf>. Acesso em:
15 jan. 2011.
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Politicament e pode ser desgast ante par a o Estado ser reconhecid o
pelo Sist ema Int eramericano como viol ador de dir eitos humanos.
Essa rep ercussão intern acional que um a conden ação pode traz er a
um Estado é o qu e se convencion ou chamar de “caixa d e
ressonânci a” 56 ou “power to embarass” 57, pois o constrangiment o
trazido por um relatório de mérito da Comissão Inter american a
reconhecendo uma violação perant e os membros da comunidad e
internacional, em esp ecial seu s similar es do continente americano,
acaba por, muitas vezes, surtir ma is efeitos do que uma deci são d e
efei tos concr etos.
É claro qu e os Est ados est ão su jeito s, em vários casos, às
amarras de seu direito interno, que fr eqüen temen te imped em ou
dificultam a realização de acordos n esses litígio s. Contudo, este é
um instrumento de bast ante valia p ara o sistem a, e cert ament e é
um

de seus mais eficazes mecani smos. Via de regra há

a

intermediação de um árbitro indicad o pela Comissão, mas as
negociações p ara a solução amistosa po dem ocorrer at é mesmo no
âmbito int erno dos Est ados.
Superada a fase d a solução amistosa sem que est a tenh a um
desfecho

positi vo,

a

Comissão

Interameri can a

tem

dua s

possi bilidades: ou decid e que n ão houve violação, ou manifesta - se
pela ocorrênci a de violação a um ou mais di spositi vos protegido s
por instrumento int ernacion al. Neste último caso, a Comissão

56Cf.

COUTO, Estevão Ferreira. Multilateralismo em direitos humanos e política
externa brasileira na Organização dos Estados Americanos. Trabalho apresentado
no 30ª Encontro Nacional da Associação N acional de Pós-graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais, 24 a 28 de outubro de 2006. Caxambu, SP; e PIOVESAN, Flávia .
Direitos humanos e o direito constitucional internacional . 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008.

57Cf.

BREDA DOS SANTOS, Norma. Cinqüenta anos d e OEA: o que comemorar?
Revista Brasileira de Política Internacional . Ano 41, nº 2, 1998. p. 159-164.
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apresent a

relatório

preliminar

de

recomendações,

que

é

transmitido ao Est ado.
Esse Est ado, que no momento já é con sider ado um violador
de direitos humanos par a todos os efei tos, ter á um prazo para se
manifest ar sobre o cumprimento das recomendações. Caso sil enci e
ou não justifi que o porquê do não atendimento às m edida s
consignad as, o E stado receber á um Seg undo Informe da Comissão ,
reiter ando as recomend ações.
Muito se discut e sobre o carát er das recomendaçõ es d a
Comissão Inter americana d e Direito s Humanos. A própria Comissão
entend e qu e su as deci sões t êm efeit os vinculant es, haja vi st a
eman arem de um órgão integrante d a estrutura da OEA. Decorreri a
da própria Carta d a organização intern acional a obrigatoried ade d e
cumprimento das recomendaçõ es. Mas não há uniformidade n o
entendim ento dos Estados sobr e o tem a, s e procuram encarar t ai s
recomendaçõ es como obrigações assu midas a nível intern acional
ou

se

as

recomend ações

não

passam

exat ament e

disso ,

recomendaçõ es d e um órgão político, e que seria a Corte o único
órgão cujas d eci sões vincu lari am jur idicament e os E stado s . O
Brasil

tem

por

política

de

direito s

obrigatoriedad e das r ecomendações.

humanos

reconhecer

a

58

Mesmo que as r ecomendações da Co missão nem sempre
tenham a receptivid ade ou a concr etização almejad as, n ão se pod e
negar, como já se mencionou anteriorm ente, os efeito s d a “caixa d e
ressonânci a”. Ai nda qu e o Estado não cumpra efetivament e a s
58André

de Carvalho Ramos explica que a Corte Interamericana de Direitos Humanos
manifestou inicialmente entendimento favorável à tese de que os informes d a
Comissão Interamericana não vinculariam. Contudo, posteriormente o Egrégio
Tribunal modificou seu posicionamento e atualmente entende que o Segundo
Informe da Comissão, enviado após a primeira manifestação do Estado sobre o
cumprimento das recomendações, tem natureza vinculante. In: RAMOS, André de
Carvalho. Direitos humanos em juízo. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 83-85.
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recomendaçõ es, o simples fato de ser reconhecido como violador
de direitos humanos por um foro multilateral é prejudicial à su a
imagem e à própria política extern a d aquele paí s.
Na hipótese do país não atender às recomendações da
Comissão, o caso pode ser levado à Corte Int eram erican a d e
Direitos Humano s, com a anuênci a do s peticionários. Não há
critérios claros quanto à condução d e caso s à Corte. A Conven ção
American a sil enci a e o que se con stata é uma tend ência d a
Comissão a escolher aleatori ament e temas que lhe sejam caros ou
inéditos na an álise do órgão jurisdicio nal. É o qu e se observa, por
exemplo, nos casos br asil eiros já levad os à Corte Int eram erican a.
Eles trat avam dos seguintes temas: pr oteção a doentes ment ais,
proteção ao s defen sores d e direito s humanos, proteção à li berd ad e
de

expressão

e

int ercept ações

t elefôni cas,

proteção

ao s

movimentos fundiários e validad e de leis de ani sti a relati vas a
regime militar. Percebe-se que a au sência de crit érios leva a
condução

de

alguns

poucos

casos

de

temas

consider ado s

importantes pela Comissão.
Decidindo-se pelo envio do caso à Cor te Int eramerican a de
Direitos Humanos, i ni cia- se, en tão, naquele colegi ado uma ação d e
responsabilidade intern acional do Est ado por violação de direito s
humanos. A Corte Inter americana de Direitos Humano s, tribun al
previsto na Conven ção Am erican a sob re Dir eitos Humanos, é
composto por set e juízes n acion ais dos Est ados -membros da OEA,
eleitos a título pesso al dentr e jurist as d a mai s alta autoridad e
moral,

de

reconhecid a

compet ência

em

matéri a

de

direito s

humanos, que reún am as condições requeridas par a o exercí cio das
mais elevad as funçõ es judici ai s, de aco rdo com a lei do Estado do
qual sejam n acionai s ou qu e os propuser candidato s.

44

A Corte Inter americana t em competên cia par a conhecer de
qualquer caso rel ativo à int erpretação e aplicação das disposi çõe s
da Conven ção Am erican a so bre Dir eit os Humanos e dos dem ais
instrumentos prot etivos do si stem a , d esd e qu e os E st ados-Parte s
envolvidos no caso tenh am reconhecido a su a compet ênci a.
Ao

contrário

do

que

ocorre

na

Comissão,

a

Corte

Interam ericana ap enas rec ebe casos p or intermédio da Comissão
ou dos Est ados-part es. Não h á, no âm bit o desse órgão juri sdicional ,
possi bilidade de iní cio do procediment o pelos peti cionários, sejam
est es

as

vítimas,

seus

familiar es

ou

organizações

não -

governament ai s. A partir do Tercei ro Regulamento da Corte
Interam ericana d e Direitos Humanos, de 1996, ampliou -se a
possi bilidade de particip ação do in divíduo no procedimento ,
autorizando que os r epresent ant es ou familiares das vítima s
apresent assem, de forma autônoma, suas próprias al eg ações e
provas duran te a etap a de discu ssão sobre as rep arações devid as. 59
Em 2000, com novas reformas no Regulamento, foram
ampliadas as hipót eses de p articip ação do indivíduo no âmbito da s
demandas judiciais em tr âmite na Cort e In ter americana. Agora, as
vítimas, seus repr esent antes e familiares podem não só oferecer
suas próprias peças de argumentação e provas em todas as et ap as
do procedimento, como também fazer uso da palavr a durante a s
audiênci as públicas celebrad as . 60

59Corte

IDH. Informe: Bases para um proyecto de Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanis mo de
protección. Relator Antônio Augusto Cançado Trindade. 2ª ed, San José de Costa
Rica, Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2003, p. 22.

60Corte

IDH. Informe: Bases para um proyecto de Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, par a fortalecer su mecanismo de
protección. Relator Antônio Augusto Cançado Trindade. 2ª ed, San José de Costa
Rica, Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2003, p. 29 .
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Recentem ente, nova r eforma trouxe ao s repr esent antes d as
vítimas

a

outorga

de

maior

protagonismo

no

litígio

ao s

represent antes das vít imas ou supostas vítim as. A Comissão
Interam ericana p erman ecerá no procedimento , m as retorna ao
papel de órgão do si stem a int eramericano, consolidando -se, assim ,
o equilíbrio processual entre as p art es. A Comissão não mai s
apresent a d emanda per ante a Corte, e sim remete seu relatório de
mérito para o órgão jurisdicional, acompanhado das razões pela s
quai s su bmet e aquel e caso. 61
Além da competência contenciosa , a Corte Inter americana
também possui compet ênci a consultiva . Por esse motivo, sempr e
que inst ad a por Estados-membro s ou órgãos da Organização dos
Estados Americanos, a Corte pode emitir opiniões consultiva s
sobre a int erpret ação da Con venção Am erican a .

3.3 Reformas

nos

sistemas

de

proteção :

jurisdi ção

obrigatória das cortes de direitos humanos e j us
postul andi das vítimas

O dever de fazer valer os direitos intrínsecos à pesso a
humana e d e responsabilizar aquel es E stado s qu e não o façam fo i
alçado

à

condição

de

compromisso

intern acional

d entro

da

Organização dos E stado s Americanos logo em sua origem. Na
ocasi ão da aprovação da Cart a da O EA, foi adotad a tam bém a
Declar ação American a dos Direi tos e Dever es do Homem , de 1948.

61Corte

IDH. Exposição de motivos de reforma regulamentar. Aprovado pela Corte
no seu LXXXV Período Ordinário de Sessões celebrado de 16 a 28 de novembro de
2009. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/regla_por.pdf >. Acesso em: 15
jan. 2011.
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Portanto, d esd e o n ascimento a OEA já contava com seu primeir o
instrumento de prot eção dos direitos humanos.
Ao violar os direitos de um de seus cidadãos, o Estado estari a
cometendo uma violação não ap enas co ntra aquele indi víduo, mas
contra todos os Est ados mem bros do sist ema. Dessa forma , o s
demais i ntegrantes da organiz ação passam a ter o direito d e cobrar
de um de seus sem elhant es o cumprimento dessas diretrize s
traçad as pela Declaração.
A citad a Declar ação não possui n aturez a jurídica de trat ado,
como os instrumentos que a seguiram, m as sim de co stum e
internacional. Apesar disso, é um importante marco no tratament o
do tema no âmbito int eramericano. E mais, segundo entendimen to
da Corte In teram ericana d e Direito s Hu manos, ela obrig a todos o s
membros d a organiz ação Após consult a efetu ada pelo Governo d a
Colômbia e a r ealiz ação d e audiên cia pública a fim de ouvir o s
Estados mem bros da OEA interessados, a Corte Int erameri can a
consolidou o entendimento d e qu e a Declar ação Americana do s
Direitos e Dever es do Homem , embora seja uma r esolução e n ão
tenha a n atureza jurídica d e tr atado stricto sensu, vincula todos o s
Estados mem bros d a Organiz ação dos E stado s Am ericano s. Afin al, a
própria

Carta

dispositivo s

da

so bre

OEA

exige

direito s

a

apl icação

humanos

em

de

seus

combinação

próprio s
com

a

Declar ação. 62
Advém de t al entendim ento uma importante conclusão.
Alguns países membros do Sistem a In teramericano resist em em
firmar

62Corte

compromissos

intern acionai s

em

mat éria

de

dir eito s

IDH. Interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem no marco do artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Opinião Consultiva OC-10/89 de 14 de julho de 1989. Serie A No. 10. Disponível
em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ seriea_10_esp1.pdf >. Acesso em:
15 jul. 2012.
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humanos. Not adamente, os Est ados Unidos da América, Cuba e
Can adá não rati ficaram nenhum dos tratados int eram ericano s
sobre

o

tema 63

ou

reconhecem

a

competência

da

Cort e

Interam ericana d e Direito s Humano s (uma vez que o Est adosMembros d a OEA não preci sam obr igatoriament e aceitar su a
jurisdição). Todavia, ainda assim é possível sua in serção no
sist ema de proteção dos direitos humanos, uma vez que todo s
assin aram ou ad eriram à Carta da OEA e se comprometeram
internacionalment e a respeit ar a Declaração American a, aind a qu e
o procedimento n ão tenh a a m esm a força vinculant e d aqu eles
fundament ados em convenções int ernacionais.
No sistem a europeu, que até 1998 tinha sist ema semelhante –
de acei tação da jurisdição da Corte Europeia por cláusula de
jurisdição obrigatória ou compromisso em razão de litígio –,
reformulação important e do sist ema t eve lugar. No início dos ano s
oitenta, começou a ser debat ida, no âmbito do Conselho da Europa,
a idei a de r eforma do si st ema region al europeu de proteção do s
direitos humanos. 64
A reforma foi fin alment e implem entad a em 1998, qu ando o
Conselho da Europa pr ocedeu, por meio do Protocolo 11, a
alterações radicai s em seu si stem a protetivo. A Comissão Europei a
foi extinta e o interessado passou a ter jus postu landi na própri a
Corte Europeia de Direito s Humano s. A competênci a jurisdicional
63Convenção

Americana sobre Direitos Humanos (1969), Convenção Interamericana
para Prevenir e Punir a Tortura (1985), Protocolo Adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1988), Protocolo à Convenção Americana sobre Dir eitos Humanos
Referente à Abolição da Pena de Morte (1990), Convenção Interamericana sobre o
Desaparecimento Forçado de Pessoas (1994), Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Pessoas com Deficiência (1999).

64MOWBRAY,

Alastair. Cases and materials on the European Convention on
Human Rights. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2007, p. 14.
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da Corte tornou -se o brigatória, como reflexo do movimento d e
aproximação dos países d a Uni ão Europeia – par a integr ar o bloco,
era necessário aceit ar a Corte int ernacional . O tri bunal foi
totalmente reestruturado, tornando -se permanent e e adotando as
funções d e juízo de admi ssi b ilidad e e mérito dos caso s. 65
Enquanto o sist ema europeu foi dr asti cament e reformulado,
seu cong êner e int eramericano passou por reformas pontuai s. A
mais rel evante foi um enfo que mai s det ido nos represent antes da s
vítimas, que p assaram a ser os ti tulares da ação , ainda que su jeito s
aos crit érios d a Comissão Int eramerican a.
O assoberbamento d a Corte Europeia de Direi tos Humano s
em raz ão da po ssi bilidad e d e cond ução diret a de caso s por
particulares mostrou -se pr aticament e i ncontornável. O número de
caso s escal ou desde 1998. Numa tent ati va de ajustar o mecan ismo ,
aliviando a carg a de tr abalho do agora único órgão de direitos
humanos europeu, editou -se novo Prot ocolo, o 14, que entrou em
vigor em 1º d e junho de 2010. Ele traz aind a mai s mudanças
procedimentai s, com o intuito de mel hor lidar com a demanda
surgida com as reformas ant eriores. 66
A necessidad e de nova reforma era tão urgente qu e o
Tribunal não con seguiu sequer aguardar a última r atificação
exigida p ara a vigênci a int ernacional d o protocolo. Em 14 de mai o
de 2009, celebrou -se o chamado acordo de Madri, segundo o qual
os paí ses que já h avi am ratificado o protocolo 14 ficavam
65Protocolo

n. 11 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, relativo à Reestruturação do Mecanismo de Controle Estabelecido
pela Convenção. Disponível no sítio eletrônico da Corte EDH em:
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/155.htm>.

66Protocolo

n. 14 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, relativo à emenda do sistema de controle da Convenção. Disponível
no
sítio
eletrônico
da
Corte
EDH
em:
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/194.htm>.
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habilitado s a aplicar provisionalm ente para seus procedimento s
algumas de suas regras, se assim desejassem, en quanto a íntegr a
do ajust e n ão p assasse a viger , bastan do para i sso apr esent arem
declaração expressa. 67
No

presente

momento,

a

Organi zação

dos

E stado s

Americano s discut e novam ente m elhorias ao seu sistema. Para
tanto, formulou metodologia própria, instituindo um Grupo d e
Trabalho Esp eci al de Reflexão. O objeti vo é o de ouvir a soci edad e,
por meio essenci almente d as organ izações não -govern ament ais ,
mas t ambém os E st ados, n a construção do que pode ser um modelo
próprio do continente. 68

3.4 Compartilhamento de modelo e diálogo de juízes da
Corte Eu ropeia de Direitos Humanos e da Corte
Interamerica na de Direitos Humanos

Constatou-se que o si st ema inter americano d e direi tos
humanos emprestou muitas de suas caract eríst icas originais do
modelo europeu. As estruturas, os pro cedimento s, a logíst ica, são
vários os ponto s de contato estr e os d ois mecan ismos. Ocorre que
uma das m aiores razões par a a co -exi st ência de sist emas region ais
de

proteção

num

regim e

de

“Gove rnança

Mu lti nível” 69 é

possi bilidade de valorização das caracterí sticas

67Disponível

no
sítio
eletrônico
da
Corte
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/ Reports/Html/204.htm>.

a

locai s e da s

EDH

em:

68Disponível

no sítio eletrônico da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
em: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/fortalecimiento.asp>.

69HELD,

David; McGREW, Anthony; GOLDBLATT, David; PERRATON, Jonathan. Global
transformations: politics, economics and culture. Stanford: Stanford University,
1999, pp. 65-67.
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esp ecifi cidad es do s lugares par a a aplicação dos trat ados e
convenções com maior eficáci a , autent icidade e legitimid ade. 70
Trazendo

a

persp ectiva

descrita

p ara

a

tem ática

ora

trabalhada, no regime de dir eitos humanos intern acional, com su a
já citad a “Multi laye red Govern ance”, o s sistemas protetivo s da s
duas organizações in tern acionai s, o Conselho da Europa e a
Organização

dos

E stados

Ameri canos,

devem

conviver

harmoniosament e. As duas Cort es deveriam, em tese, restar so br e
um mesmo pat amar, com regiões de atuação disti ntas, mas sem
qualquer hi erar quia entre elas.
Sob os pontos de vist a político e jurí dico, as du as Cortes
gozariam de mesmo status. As trocas de informações efetu adas
entre a Corte Europeia e a Corte Int eramerican a são apont adas,
inclusive, como exemplo de “int eração horizontal”, já que, por não
ser em hierar quicam ente su bmetid as u ma à outra, esses tri bunai s
“regionais” efetuariam câmbio de juri sp rudência, esp eci almente d e
“case- law”. 71
Mas será qu e há realment e essa equ iparação, a chamad a
horizontalidade entre as duas cort es? A posição tradicion al aponta
clara

prevalên cia

consolidação

de

da

Corte

preced entes

Europ ei a,
ou

seja

mesmo

em
em

prestígio,

na

influênci a

na

construção do p ensamento do s direitos humanos em âmbit o
mundial. Mesmo vinte e cinco ano s ap ós sua fundação, o tribunal

70PIOVESAN,

Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional . 9.
ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 118-125.

71DELMAS-MARTY,

Mireille. Un ordre juridique en formation? Les forces
imaginantes du droit, t. II: Un pluralisme ordonné. Disponível em:
<http://www.uniceub.br/Pdf/Delmas%20Marty%20-%20Un%20ordre%
20juridique%20en%20formation.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2010.
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interameri cano ainda é deixado par a trás p elo europeu no qu e
tange à proteção de direitos humanos. 72
O

si stem a

europeu

é

por

muitos

consider ado

o

mai s

consolidado e amadurecido dos mecani smos regionai s de proteção .
Por

isso

mesmo

exerceria

forte

in fluência

sobre

as

corte s

congêneres. 73
Cançado

Trindade,

ex-juiz

da

Corte

Interameri can a

de

Direitos Humanos e atu al juiz da Corte Intern acional de Ju stiça,
reconhece o avanço da Corte Europ eia na questão da int erpret ação
do Direito Internacional dos Direito s Humanos, contribuição a qual
chama de pioneira. 74 Por outro lado, no que tange ao case-law d e
violações ao direito à vida, o autor indica que o Tribunal da Europa
dedicou-se ao tem a mai s det idament e apenas nos ano s 1990, apó s
anos d e julgados escassos, e adotou posicionamento na linha d a
jurisprudênci a con stant e d a Corte Inter americana. 75
Ao contrário da Cort e Int eram erican a, cu jo histórico d e
julgamentos pró -Est ado, em procedim entos de mérito, é de apen as

72BUERGENTHAL,

Thomas. The evolving international human rights system. The
American Journal of International Law . v. 100, n. 4, out. 2006, p. 797. Disponível
em: <http://www.jstor.org/stable/4126317>. Acesso em: 07 jun. 2008.

73PIOVESAN,

Flávia. Direitos humanos e justiça universal: um estudo comparativo
dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva,
2006, p. 63.

74CANÇADO

TRINDADE, Antônio Augusto. Approximations and convergences in the
case-law of the European and the Inter-American Courts of Human Rights. In:
COHEN-JONATHAN, Gérard; FLAUSS, Jean-François (org.). Le rayonnement
international de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme. Nemesis/Bruylant: 2005, p. 102-106.

75CANÇADO

TRINDADE, Antônio Augusto. Approximations and convergences in the
case-law of the European and the Inter -American Courts of Human Rights. In:
COHEN-JONATHAN, Gérard; FLAUSS, Jean-François (org.). Le rayonnement
international de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme. Nemesis/Bruylant: 2005, p. 111.
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dois casos 76, a Corte Europeia tem c ase-law um pouco mai s
equilibr ado, mas com tend ênci as mar cadam ente pró -Est ado. No
início

de

sua

atuação,

o

Tribunal

da

Europa

mostrava -se

preocupado em reafirmar aos E stado s seu respeito às tr adições
sober anas. Porém, com o p assar dos an os, a Cort e t em se mostrad o
cada vez m ais dispo sta a cond enar o s países por violaçõ es. 77
De 1997 a 2003, ti ver am lugar reuniões anuai s entr e
delegaçõ es d e juíz es d as duas Cortes regionai s. Os encontro s
parecem demonstrar t entati va d e operacionalizar a “ fertilização
cruzada” de juri sprudênci a entr e os tri bunai s de direito s humanos.
Cançado Trindade, presiden te d a Cort e Int eram erican a à época,
reconheceu que “[a]pesar d as realidades fáticas distin tas dos doi s
continentes nos qu ai s operam, as Cortes Européia e Int er american a
de Direito s Humanos foram bem su cedidas em dar iní cio a
aproximações e convergênci as em seu s r esp ectivo s ‘case -law’” . 78
No tocante ao modelo empregado, a si mples assimil ação do
arquétipo europeu, ai nda que sob argumentos de que ele já estava
adapt ado ao regime de direi tos hu manos vig ente ou que o
mecani smo

era

de

efeti vidad e

comprovada,

pode

t er

sid o

equivocada. Afinal , verifi ca -se que, no início dos anos oitenta, a
reforma do si st ema r egional europeu de proteção dos dir eito s
humanos começou a ser discutida, no âmbito do Conselho da
76Caso

Fairén Garbi e Solís Corrales Vs. Honduras e Caso Nogueira de Carvalho e
outro Vs. Brasil.

77JANIS,

Mark W.; KAY, Richard S.; BRADLEY, Anthone W. European human rights
law: text and materials. 3. ed. Oxford: Oxford University, 2008, pp. 75 -76.

78CANÇADO

TRINDADE, Antônio Augusto. Approximations and convergences in the
case-law of the European and the Inter -American Courts of Human Rights. In:
COHEN-JONATHAN, Gérard; FLAUSS, Jean-François (org.). Le rayonnement
international de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme. Nemesis/Bruylant: 2005, p. 102. Confira também: CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto. The development of international human rights law be the
operation and the case-law of the European and Inter-American Courts of Human
Rights. Human rights law journal. v. 25, p. 157-160, 2004.
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Europa. Consiste dizer , concomitant emente ao início das ati vidad es
da Corte Int erameri can a e à operacionalização plen a de seu
sist ema r egional, o ar quétipo europeu iniciava um processo d e
transformação r adical . O m ecan ismo p rotetivo da OEA, ao adotar
ritos e idei as pré-concebid as p ara out ra região e outro período
histórico, ap arent ement e já n asceu ultr apassado.
Além

disso,

ambos

os

contin entes

possuem

realid ades

bastan te di stintas. A Europa enfr entou duas Grandes Guerra s, sofr e
por

recent es

conflitos

separ atistas

e

t em

graves

problema s

migratórios. Por outro lado, vários d e seus p aíses po ssu em índice s
de desenvolvimento humano elevado 79, e, al ém disso, o continen t e
demonstrou nítido processo de estreit amento de laços e de rrubada
de fronteir as, com o fortalecimento da União Europeia. Aind a qu e o
sist ema prot etivo n ão seja part e int eg rante dos órgãos do bloco
regional propriament e dito , mas sim do Conselho da Europa, é
inegável que a coesão daqueles p aíses favorece a atu ação d e
organizações

intern acionais

e

mecani smos

de

naturez a

jurisdicional como a Corte Europei a de Direitos Humanos .
O continente ameri cano, por sua vez , caracteriza - se p ela
presença de um paí s que, resisti ndo como hegemonia econômica n a
região, tem criticad a atuação na seara dos Direitos Hum ano s
Intern acionai s. A recu sa do s Est ados Unido s da Am érica em
ratificar qu alquer dos trat ados d e direi tos humanos d a OEA ou d e
reconhecer

a

jurisdição

da

Corte

Interam erican a

decerto

enfraquece o sistema, que d eixa de co ntar com o poder e a
legitimidade qu e tal adesão ofer ecer ia na regi ão . Não parec e

79Medida

adotada pela Organização das Nações Unidas, em alternativa ao Produto
Interno Bruto (PIB), com a finalidade de medir o progresso dos países por meio
das dimensões de renda, saúde e educação. Informações disponíveis em:
<http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion =0&li=li_IDH>. Acesso
em 30 out 2012.
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exag ero

pen sar

que

a

Corte

Euro pe ia,

com

sua

jurisdição

obrigatória para os 47 membros do Conselho da Europa, ergue -se a
um patamar sup erior de legit imidade em rel ação à cong ên er e
interameri can a, que, com a ad esão de 2 2 Estados, pad ece p elo não
ingresso de países important es, como Canad á e EUA, que se abst ém
do mecanismo multilater al, aind a qu e, por serem sign at ários d a
Carta d a OEA, po ssam parti cipar dos p rocedimentos d a Comi ssão
Interam ericana.
Importante indi car ainda que a situ ação econômica do s
países e das próprias cortes do continente am ericano é das mai s
díspar es,

indo

da

extrem a

pobr eza

ao

alto

grau

de

desenvolvimento . Além da ausênci a d e elo cl aro de integr ação
entre o s E stado s, a organização int ernacional qu e supostam ente o s
reuniria tam bém enfrenta momento de crise e descr édito 80. Cri se s
políticas como a recente d eposição do President e el eito d e
Honduras, M anuel Z elaya, sem que a OEA consiga d emonstr ar força
para conduzir a uma solução mostram o desg ast e d a Organ ização .
Ainda que o Sist ema Int eramericano de Proteção dos Direitos
Humanos seja um dos pilares de sua est rutura que mais funciona, a
Organização

dos

E stados

Am erican os

não

impõe

a

coesão

necessári a par a reuni r o s paí ses d a r egião.
Por todas essas razões, é de se estranh ar que realidad es t ão
distintas tenh am partido de uma gênese tão semelh ante. Ao invés
de utilizar suas diferen ças par a ad equ ar -se à realidad e vivid a em
cada regi ão e viabilizar sistemas únicos e individuais, optou -se por
reproduzir modelo, sem razão para t anto, afinal, já exi ste um
sist ema supost ament e universal n as Nações Unidas.

80BREDA

DOS SANTOS, Norma. Cinqüenta anos de OEA: o que comemora r? Revista
Brasileira de Política Internacional. Ano 41, nº 2, 1998. p. 159-164.
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Com a reforma do sistema europeu, que extinguiu a Comissão
Europeia de Dir eitos Humanos e permit iu ao indivíduo livre acesso
à Corte, p assou-se a qu estion ar se o mecani smo inter americano
não deveria sofr eria r eforma sem elhante. M as a quest ão que se
coloca é se o modelo europeu antigo de proteção dos direitos
humanos é adequado ao si stem a int eramericano.
Em

2001, foi

prod uzido

pela Corte

Inter americana

de

Direitos Humanos um relatório intitulado “Bases p ara um Projet o
de Protocolo à Convenção American a so bre Direito s Humanos, par a
Fortalecer seu M ecani smo de Proteção” , just ament e com o intuito
de plan ejar uma possível refo rma do si stem a. Algumas d as opçõ es
então contemplad as foram a rati ficação universal do Pacto de São
José, que ainda hoje aguard a o respal do de atores r elevant es do
continente,

e

uma

maior

uniformidade

no

procedim ento

da

Comissão (p ara aplacar as qu eixas de di scricion ariedad e n a
condução dos caso s à Corte) . Contud o, discerne como quest ão
central da agend a atual do si stem a o locus standi in judicio das
vítimas. A princípio, aos p eticionário s não era permitido sequ er
dirigir-se

diretamente

à

Corte,

sendo

sempr e

exigida

a

intermediação d a Comissão .
No decorrer dos anos 1990, após a i mpactant e reforma do
sist ema europeu trazida pelo protocolo 11 , a Comissão e a Corte
Interam ericana de Direitos Humanos , t ambém efetuaram ajust es e,
em 2000, reformaram os próprios regulamentos (que não possuem
natureza de trat ado), cert ament e com a intenção de não se mostrar
inertes di ante d e t amanh as mudan ças no cenário global. Com as
mudanças, as vítim as ou grupos sociais organizados p assaram a
usufruir o direito de, em sendo prop osto caso per ante a Corte
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Interam ericana p ela Comi ssão, mani fest ar -se em juízo em todas as
fases. 81
Mas perm anece sempre n a agend a a quest ão da cap acidad e
processual plen a dos indivíduos junt o ao Tribunal, sem et ap a
preliminar

na

Comissão,

tr ansformando

a

C orte

em

órgão

jurisdicional único e perman ent e do sistem a, ao s moldes do qu e
ocorreu na reforma do Protocolo n. 11 da Convenção Europeia. 82
Mais r ecent ement e, no vas reformas regimentai s atribuíram ao
indivíduo um lugar mais central no s procedimentos d a Cort e
Interam ericana, com a Comissão agindo mais como um custos legis.
Todavia, a di sponibilidad e de envi ar casos ao juízo permanece co m
o órgão intermediário.
Ainda que sejam r econhecidos o s avan ços que o acesso direto
do

indivíduo

impossível

ao

omitir

órgão
a

jurisdicional

discussão

quan to

inte rnacional
à

permitiu,

excessi va

demand a

processual trazid a à Cort e Europeia pelo jus postu landi do s
particulares e o efeito que pode vir a ter sobre o and amento do s
trabalhos jurisdi cionai s. 83
Par a

constat ar -se

a

grande

disp ari dade

no

volume

de

processos tramit ados p elos sist emas europeu e interam ericano de
direitos

humano s,

é

importan te

an alisar

est ati sticam ente

as

demandas do s dois mecani smos. Utiliz ar -se-á o ano de 2009 como
refer ênci a.

81CANÇADO

TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos
direitos humanos, v. III. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2003, pp. 89-104.
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TRINDADE, Antônio Aug usto. Tratado de direito internacional dos
direitos humanos, v. III. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2003, pp. 105 -108.
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Thomas. The evolving international human rights system. The
American Journal of International Law , v. 100, n. 4, out. 2006, p. 794. Disponível
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A Corte Europeia d e Dir eitos Hu manos, segundo est atísti cas
publicadas em seu rel atório anual, decidiu 35.460 demandas n o
ano

de

2009,

seja

por

in admissibilidade

(33.065)

ou

por

julgamento de m érito (2.395). Hou ve um incremento de cerca d e
10% em relação ao ano anterior (o número d e decisões de mérit o
cresceu 27%. O s números i ndicam t ambém que 57.100 nova s
denúncias (“ applications”) foram di stri buídas entr e 1º de janeiro
de 31 de d ezembro de 2009. 84
A Comissão Int eram erican a de Direit os Humanos, em seu
relatório anual relati vo ao ano de 2 0 09, informou que foram
recebidas 1431 denúncias refer entes a violações de dir eito s
humanos de paí ses int egrant es do si st ema, um aumento de meno s
de 10 % em relação a 2008. 2064 petições foram an alisadas ness e
período, sendo que dessas, 122 foram admitidas e iniciar am
trâmite r egulament ar para an álise d e mérito. 85
Segundo o Relatório Anual da Cort e Int eramerican a de
Direitos Humano s referent e ao ano de 2009, foram proferidas 211
sent enças durant e os 30 anos de funcio namento da Corte, além d e
20 opiniões con su ltivas. 86 No ano de 2009, foram submetido s 1 2
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EDH. European Court of Human Rights – Annual Report 2009. Arquivo da
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2010.
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Humanos 2009. OEA/Ser.L/V/II. 30 de dezembro de 2009. Di sponível em:
<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm>. Acesso em 15 jan.
2011.
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lembrar que o primeiro caso contencioso da Corte Interamericana de
Direitos Humanos foi apreciado apenas em 1987, portanto possivelmente o
período mais justo a se considerar seja 23 anos (de 1987 a 2009).
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novos casos ao Tribun al (um decréscimo em rel ação ao an o
anterior) e 19 sent enças foram prolatad as. 87
Verifica-se qu e o si stem a europeu t em atualment e dem and a
quantit ativa

bem

maior

do

que

a

dos

órgãos

do

Sistem a

Interam ericano combinado s, o qu e poderia repr esent ar, em tese ,
uma maior represent ativid ade d a Cor te europei a . Ainda que se
consider e fator es esp ecífi cos do mecani smo europeu , como a
jurisdição obrigatória da Corte e a difusão do conhecim ento en tre a
população sobr e a exi stên cia e os pr ocedimentos do mecani smo
(ambas caracterí sticas recomendávei s à consolidação do sistem a
da OEA), a discr epân cia é bast ant e expressiva. Cert ament e, um a
disparid ade de tal monta há de ger ar discrep ânci as n a esfer a d e
influência que as du as Cort es ter ão no panorama d e direito s
humanos mundial e n a produção de case-law sobre a mat éria. Po r
outro

lado,

o

número

reduzido

de

caso s

permite

à

Cort e

Interam ericana prolatar sent enças mais exten sas e completas ,
consolidando uma vocação quase acadêmica dos julgados.
Possivelmente os atores do sist ema eur opeu observaram uma
ban alização da condução d e caso s à Corte Europeia, r eflexo do
locus standi in judicio das vítimas. Po r essa raz ão, já se efetuou
nova reforma do mecanismo, a fim de t en tar controlar a crescent e
demanda, o que demonstr a qu e o acesso direto indiscriminado sem
que h aja estrutura apt a a absorver a demand a n ão é vi ável, ao
menos não sem alguma etap a de controle . O número exorbitant e d e
caso s levados à corte é indício disso, b em como o quantitati vo de
caso s

rechaçados

sem

análi se

meri tória.

Do

total

de

caso s

decididos no d ecorrer do ano d e 2011 pela Cort e Europeia d e

87Corte

IDH. Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Año 2009. San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Direitos Humanos,
2010. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2009.pdf>.
Acesso em 15 jan. 2011.
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Direitos Humanos, 52.188 (cin quent a e dois mil, cento e oitenta e
oito),

um

impression ante

p ercen tual

de

97,1%,

ou

50.677

(cinquen ta mil, sei scento s e set enta e set e) foi encerrado por
decisão in admissibilidad e ou rejeição p or decisão.
Tentati va de concili ar o acesso direto do indivíduo ao
tribunal int ernacional com a cap acidad e do órgão de r eceber novos
caso s

p arec e

t er

surgido

com

a

edição

r ecen te

do

novo

regulamento da Corte Inter americana de Direitos Humano s. Após
consulta aos E stado s membros, d ecid iu -se pela manut enção da
instân cia prévia convencion al. Porém, atribuiu -se mais poder aos
represent antes d as vítimas n a etap a judicial, onde eles ser ão o s
verdad eiros “ autores” da ação intern acional, ai nda que sujeitos à
discricionari edad e da Comissão quanto à condução do caso à Corte.
Tudo indica que tal medid a não seri a suficient e par a at ender
aos anseios dos d efensor es id eali stas de direitos humanos . Para
esses, o r econhecimento do acesso direto dos indivíduos ao s
tribunai s int ernacion ais seria a mat erialização da primazi a d a
raison de l’humanité sobre raison d’Etat . A humanização do direito
internacional, como fenôme no histórico, começaria com o retorno
às

raíz es

do

verd adeiro

Direito

das

Gentes,

um

“Dir eito

Intern acional p ara a humanidad e” . 88
Mas talvez, agindo d e forma mai s pragm ática e meno s calcada
no “modelo europeu”, o Si stem a Inter americano possa fortal ecer
seu tr abalho na tem ática de proteção dos direitos humanos, com
caract erí sticas m ai s factívei s à reali dade do contin ent e. Caso
contrário, est aremos di ant e de

88CANÇADO
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que, ao

invés d e

TRINDADE, Antônio Augusto. International law for humankind:
towards a new jus gentium. General course on public international Law. Part I. n.
316. Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye, 2005, pp.
282-283.

60

revolucionar o Sist ema Inter americano de Direito s Hum anos,
podem torná-lo inviável.

3.5

O Brasil no Sistema Interamerica no de Direitos
Humanos

O

Brasil

tem

se

mostr ado

membro

atuant e

na

esfer a

internacional de proteção dos direitos humanos. Após a abertur a
política ad vinda com o fin al do r egime militar, o E stado brasileir o
iniciou um processo de acolhimento d as inici ati vas int ernacionai s
para a proteção dos direitos humanos. Aderiu ao s dois Pacto s
Intern acionai s d e Dir eitos Humano s d as Naçõ es Unid as , o Pacto do s
Direitos Civi s e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociai s
e Culturai s. No âmbito r egional, ingressou na Convenção Am erican a
sobre Direi tos Humanos, o ch amado Pacto de São José d a Cost a
Rica. T ambém ratifi cou, durante a década de 1990, os in strumento s
jurídicos int ernacion ais m ai s relevant es so bre a mat éria. Com iss o ,
pode-se afirmar que o Brasil atend eu às formalidad es ext ernas
necessári as à su a int egração ao sist em a int ernacional de proteção
aos direi tos humanos. 89
No âmbito domésti co, a Constituição de 1988, primeira no
país a mencion ar tr atados de direito s humanos em seu t exto ,
elevou a um pat amar de d estaque m uitas g aranti as aos amplos
direitos

n ela

previ stos,

torn ando -as

cláusulas

pétr eas,

não

passívei s de em endas. Isso demonstr a a di sposição do E stad o

89LINDGREN

ALVES, J.A. Os direitos humanos como tema global. 2. ed. São Paulo:
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