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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo destacar a importância do Sistema Regional de Direitos 

Humanos no Brasil, diante da análise da efetividade do cumprimento das sentenças proferidas 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, perante sua competência contenciosa. As 

sentenças internacionais, em razão de sua natureza jurídica e do próprio sujeito que a profere, 

não são submetidas aos mesmos procedimentos de homologação e execução do que as demais 

sentenças – nacional e estrangeira. A lacuna legal relativa à sua classificação, bem como 

estruturação, confere incertezas relativos ao alcance da atuação da Corte IDH, o que influencia 

diretamente as posteriores fases de sua implementação no ordenamento jurídico interno 

brasileiro. O problema central do trabalho é analisar a legitimidade da Corte IDH no Brasil, 

diante dos aspectos da desnecessidade da homologação das suas decisões, bem como a relação 

desta com a falta de procedimento interno para execução. Utilizando o método analítico, diante 

da análise dos motivos que diferenciam as sentenças internacionais das demais; o modo como 

ela é tratada no ordenamento pátrio; a definição e caracterização da enabling legislation; e a 

demonstração gráfica e qualitativa realizada a partir da coleta de dados informados pela OEA, 

bem como artigos científicos e livros, busca-se destacar transcendência de um processo interno 

estável para a efetiva defesa dos direitos humanos contra possíveis violações. 

 

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos; Sentença Internacional; 

Homologação; Enabling legislations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to detach the importance of the Regional Human Rights System in 

Brazil, in view of the effectiveness of compliance with the judgments handed down by the Inter-

American Court of Human Rights before yours contentious jurisdiction. International 

judgments, owing to of their legal nature and the person who issues them, are not subject to the 

same approval and enforcement procedures as the other judgments - national and foreign. The 

legal gap regarding yours classification, as well as yours structuring, confers uncertainties 

regarding the scope of the Inter-American Court's action, which directly influences the later 

stages of its implementation in the Brazilian legal system. The main problem of this work is to 

analyze the legitimacy of the Inter-American Court of Human Rights in Brazil, considering the 

aspects of the lack of approval of your decisions and your relation with the lack of internal 

procedure for execution. Operating the analytical method seeks to emphasize the transcendence 

of a stable internal process for the effective defense of human rights against possible violations. 

For this, the following steps were performed: the analysis of the reasons that differentiate the 

international sentences from the others; the way it is treated in the national order; the definition 

and characterization of enabling legislation; and the graphic and qualitative demonstration 

based on the collection of data informed by the OAS, scientific articles and books.  

 

 

 

Keywords: Inter-American Court of Human Rights; International Sentence; Homologation; 

Enabling legislations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após a promulgação da atual Carta Constitucional brasileira em 1988, determinados 

princípios foram estabelecidos como sendo essenciais à existência da atual ordem 

constitucional, sendo o Estado Democrático de Direito um deles. 

Sob os efeitos da cooperação e da participação internacional, diante dos compromissos 

assumidos internacionalmente em relação a proteção e a consequente não violação de Direitos 

Humanos, ao Estado Brasileiro foi estabelecida uma responsabilidade em âmbito internacional 

referente à matéria, que atrela sua atuação e de seus órgãos em consonância com o que está 

disposto e é estabelecido nesses instrumentos. 

Esse princípio, considerado uma condição de limite material implícito à reforma 

constitucional1, está diretamente relacionado à existência de um Estado que respeita os direitos 

humanos e que apresenta mecanismos que visem a garantia dos mesmos. Isso exige um 

comportamento do Estado com um direcionamento a questões como a facilitação e o incentivo 

à cooperação internacional, no âmbito externo, bem como a aplicação, no âmbito interno, dos 

ditames consagrados nos tratados e nas convenções de direito internacional. 

Nesse sentido, a Corte IDH, quando esgotados os recursos internos e diante da inércia 

do Estado, tem se mostrado como um dos principais agentes garantidores desses direitos, em 

virtude, principalmente do seu controle contencioso exercido no âmbito internacional, diante 

da atuação de cada Estado parte e reconhecedor da competência da mesma. 

Ao admitir, em 10 de dezembro de 1998, a competência contenciosa da Corte, o Brasil 

conferiu à mesma a capacidade de atuar diante de casos em que ele faz parte e que envolva 

matérias relativas à violação de direitos humanos. Tudo isso, em virtude da aplicação prática e 

da garantia dos direitos que vêm consagrados pela Convenção Americana. 

Dessa maneira, quando o Brasil não cumpre com o dever consagrado pelo artigo 5º, §2º 

da Constituição Federal de 1988, isto é, o de não exclusão de outros direitos e garantias 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal ou de tratados 

internacionais em que o país seja parte, violando, portanto, as normas protetivas de Direitos 

humanos previstas internacionalmente, é possível que o mesmo sofra sanções derivadas de sua 

responsabilidade internacional, o que leva a própria atuação da Corte Internacional. 

                                                           
1 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 321. 
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O papel do Estado brasileiro, no entanto, não se esgota por aí. Diante das sentenças 

internacionais da Corte IDH, ao país é determinado o cumprimento de reparações pecuniárias 

indenizatórias e não indenizatórias às vítimas, relacionadas com a obrigação de fazer ou não 

fazer, o que exige do mesmo um aparato e instrumentos internos que tornem possível o 

cumprimento destas medidas.  

A existência desse tribunal internacional e das suas consequentes decisões, tornaram-se 

essenciais para a matéria de proteção dos direitos humanos, diante da inércia do Estado-membro 

para a consecução de atos e medidas voltadas a esse escopo, bem como a própria lentidão nos 

procedimentos internos dos mesmos. 

O que, anteriormente, cabia apenas às soberanias estatais, na modernidade incumbe 

também aos sujeitos de direito internacional. No entanto, observa-se que um limite de atuação 

deste, já que é imprescindível que haja o caráter volitivo de aceitação do Estado, em 

determinadas esferas, bem como a sua atuação. 

O contexto no qual as sentenças internacionais estão inseridas e são fundamentadas 

influenciam diretamente o processo final de sua implementação. O fator de seu real 

cumprimento pelo Estado está atrelado, dentre inúmeros, a questões políticas, econômicas e 

sociais que os direcionam, no início de todo o processo, à assinatura e ratificação dos tratados 

internacionais e, consequentemente, à assunção de um compromisso na esfera internacional. 

No entanto, apesar dos motivos de adesão, muitos desses Estados, como o próprio 

Brasil, acabam por não cumprir o que lhe é vinculante e incumbido, em razão, principalmente, 

da falta de consequências práticas contra si e da própria inexistência de elementos que definem 

e delimitem sua atuação. 

A falta de definições, bem como de direcionamentos podem ser prejudiciais às vítimas 

que buscam a efetiva reparação ou restituição dos danos que lhes foram causados, já que acabam 

à mercê da própria postura e disposição desses Estados que, muitas vezes, em função da 

persecução única e exclusivamente de interesses próprios, permanecem inertes e não 

prosseguem com a implementação das decisões da Corte IDH no ordenamento interno. 

Em razão desse cenário, bem como do contraponto entre os últimos acontecimentos 

ocorridos como, por exemplo, a condenação do Brasil a mais dois casos pela Corte IDH (Caso 

do povo indígena Xucuru e Caso Herzog); o caso do assassinato da vereadora, defensora dos 

Direitos Humanos e das minorias, Marielle Franco; dos quarenta anos da Corte IDH e dos vinte 

anos do reconhecimento de sua competência pelo Brasil; e dos setenta anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é que o presente trabalho obteve a motivação principal. 
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Para enfrentar o problema do baixo e ineficaz cumprimento das decisões proferidas por 

esta Corte Internacional pelo Estado brasileiro, este trabalho contará com a coleta e análise de 

dados, além da revisão bibliográfica, associada ao método indutivo, para analisar alguns 

elementos que justificam a desnecessidade da homologação das sentenças internacionais e a 

relação deste para com as enabling legislations, bem como a essencialidade desta para a eficácia 

do cumprimento das sentenças e da legitimidade da Corte. 

O objetivo geral a ser alcançado, desse modo, é o de analisar os elementos gerais nos 

quais justificam a atuação da Corte IDH, bem como os dois aspectos acima mencionados, de 

forma a verificar a imprescindibilidade da combinação e da precisão de todas as etapas do 

processo de defesa de um direito humano supostamente violado e sua consequente reparação, 

para que haja um sistema estável e eficaz. 

No primeiro capítulo foi realizada, de forma breve, apenas para fins de contextualização, 

uma análise geral do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mais especificamente, da 

Corte IDH, assim como do reconhecimento da competência deste tribunal internacional pelo 

Estado Brasileiro, tudo isso essencialmente através da revisão bibliográfica. 

No segundo capítulo, buscou-se analisar as diferenças entre as sentenças internacionais 

e as sentenças estrangeiras, delimitando o objeto de estudo do presente trabalho, por intermédio 

da definição dos elementos jurídicos e dos sujeitos que permeiam a existência das decisões da 

Corte IDH. 

Já no terceiro capítulo, no qual foi realizada a coleta e análise de dados, o foco foi a 

análise dos principais elementos e argumentos que permeiam a desnecessidade da homologação 

deste tribunal internacional, de forma comparativa com as sentenças estrangeiras, com o intuito 

de reunir elementos e justificativas para a atuação legítima dessa Corte Internacional, que 

operaram como base para o elemento seguinte do processo de reparação dos direitos humanos 

violados às vítimas, isto é, para a procedência do Estado diante da elaboração de procedimento 

internos de execução. 

Com os dados coletados nos canais eletrônicos da Corte IDH e da OEA, foi realizada 

uma análise do cumprimento das reparações da Corte IDH pelo Estado brasileiro, até o ano de 

2018, tanto de natureza indenizatória, quanto relativa às obrigações de fazer e/ou não fazer, 

bem como da relação entre o cumprimento das reparações estabelecidas por esse tribunal 

internacional de cada caso contra o Brasil no estado de supervisão de sentença até o ano de 

2018. Além disso, foi elaborada uma tabela com os países da América Latina que reconhecem 

a competência da Corte IDH, como forma comparativa de analisar a existência ou não de 

procedimentos legislativos internos para a execução dessas decisões. 
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2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A noção de direitos humanos perpassa por diversas discussões sobre sua natureza e a 

justificativa de sua existência. No entanto, estão vinculadas à característica inerente de ligação 

com a própria condição humana, bem como à satisfação das necessidades desse ser humano.  

Com o objetivo de alcançar uma proteção mais efetiva desses direitos humanos nos 

âmbitos internacional e nacional, ocorre uma divisão do sistema de proteção dos mesmos em 

três grandes grupos, que juntos compõem a subdivisão dos Sistemas Regionais de Proteção de 

Direitos Humanos: Europeu; Americano e Africano. Isso dá-se, evidentemente, em decorrência 

das circunstâncias prevalecentes em cada região, bem como da realidade social de 

desenvolvimento dos Estados, o que acaba influenciando diretamente a composição dos 

diferentes sistemas de proteção; manifestando-se nos tipos de violações de direitos humanos 

que são confrontados por cada um deles2; além de refletir nos mecanismos utilizados para 

implementar as sentenças internacionais3. 

Essa noção de regionalismo4, não conceituada de fato pela Carta das Nações Unidas; 

adotada pelo estudo do Direito Internacional contemporâneo; e amadurecida pelos processos 

de integração regional, serviu como um mecanismo de alcance da eficácia e de melhores 

resultados por parte da comunidade internacional. 

 

2.1 ATRIBUIÇÕES E MECANISMOS DE CUMPRIMENTO 

 

Inserida no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurisdicional internacional e autônomo de 

proteção destes direitos, de função subsidiária. A Corte, juntamente com a própria Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), é fortalecida pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos5 (CADH), comumente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, 

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

University Press, University of South Dakota, School of Law, Second Edition, 2013, p. 04. 
3 BICALHO, Luís Felipe. A Análise Comparativa dos Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos – 

Particularidades Sistêmicas e o Delineamento de uma racionalidade uniforme, Cadernos da Escola de Direito e 

Relações Internacionais, Curitiba, nº 14, vol.1, 2015. 
4 “O regionalismo pode ser definido como a ação internacional do Estado que, dada a proximidade geográfica, 

além de sua identidade histórica e cultural, pactuam acordo internacional no sentido de coordenarem 

estrategicamente suas ações em busca da solução de problemas que lhes são próprios e na consecução de objetivos 

comuns previamente estabelecidos no tratado”. (MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdição e 

competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 165). 
5 A Convenção Americana de Direitos Humanos é o principal tratado de direitos humanos do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, no qual a Organização das Nações Unidas (OEA), organização internacional 
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para assegurar a conformidade dos Estados com os direitos humanos consagrados neste 

instrumento. 

Com o objetivo de garantir a proteção e a não violação desses direitos por parte dos 

países que aceitaram sua jurisdição contenciosa, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

encontra-se dividido em dois blocos: o primeiro, que será o foco da presente pesquisa, referente 

à atuação de órgãos jurisdicionais em âmbito internacional para a resolução de controvérsias 

entre organizações internacionais, bem como entre estes e os próprios países-membros; e o 

segundo, relativo ao direito não cogente recomendatório, ou como é comumente conhecido pela 

doutrina internacional de soft law6, atrelado à atuação recomendatória (recomendações, 

resoluções e declarações) e de celebração de tratados internacionais. 

Assim, pode-se dizer que a Corte IDH é o órgão jurisdicional que realiza a aplicação 

das disposições do Pacto de São José da Costa Rica; que aprecia consultas dos Estados relativas 

à hermenêutica jurídica dos mesmos em detrimentos das normas do sistema interamericano de 

direitos humanos; bem como emite pareceres sobre a conformidade entre as leis internas e os 

tratados desse sistema7, cujo conteúdo está atrelado às individualidades da região. 

Diferentemente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual elabora um 

relatório final com determinadas “recomendações”, a Corte IDH, nos termos da CADH, emite 

uma sentença definitiva e inapelável, enquadrando-se, portanto, no segundo bloco do sistema. 

Além disso, difere-se o reconhecimento da competência da Comissão e da Corte, já que o da 

primeira é dado simplesmente com a ratificação da CADH por parte do Estado-membro, 

enquanto que com o segundo órgão é necessária a manifestação expressa de documento escrito 

depositado na sede da OEA.8 

Em um primeiro momento, atribui-se à Corte IDH, dessa forma, a chamada 

Competência Consultiva, diante da qual, a pedido dos Estados membros da Organização dos 

Estados Americanos ou de alguns órgãos específicos arrolados no Capítulo X da Convenção da 

OEA, atua no auxílio hermenêutico da Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou de 

                                                           

composta por trinta e cinco Estados independentes do continente americano, encontra-se como órgão de supervisão 

destes direitos no continente. (PASQUALUCCI, op. cit., p. 02). 
6 Há uma discussão sobre a criação de normas de direito internacional quando do pronunciamento por intermédio 

de resoluções, recomendações ou declarações ou meramente da criação de um dever moral, sendo a primeira 

hipótese atrelada ao dever jurídico vinculante do Estado e a segunda, não vinculante. (QUEIRÓS, Cristina. Os 

Tratados Internacionais. Janus Online, p. 04, 2004, Portugal. Disponível em: 

<http://www.janusonline.pt/arquivo/2004/2004_3_1_3.html#dados>. Acesso em: 10 dez. 2018). 
7 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: incluindo noções de direitos 

humanos e de direito comunitário. Salvador: JusPODVIM, 9ª ed., 2017, p. 981. 
8 GORENSTEIN, Fabiana. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In:______. Manual de 

Direitos Humanos Internacionais: acesso aos Sistemas Global e Regional dos Direitos Humanos, 2002, p. 76. 
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outros tratados internacionais relativos à matéria, bem como, a pedido apenas dos Estados 

membros, a exercer o chamado Controle de Convencionalidade9.   

Em contrapartida, diante da violação de um direito ou de uma liberdade protegidos pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte detém a chamada competência 

contenciosa10 para determinar que seja assegurado o pleno gozo desse direito ou liberdade, bem 

como, quando for o caso, o pagamento de justa indenização à parte lesada; a reparação das 

consequências geradas diante da violação; e, em caso de urgência e gravidade relacionados à 

assuntos de seu conhecimento, a adoção de medidas provisórias ou sua atuação a pedido da 

CIDH. 

Nesse último caso, no entanto, a sua competência não é exercida livremente e a todos 

os países membros da OEA, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos para a 

efetividade de sua atuação. 

 

2.2 COMPETÊNCIA CONTENCIOSA E O ESTADO BRASILEIRO 

 

A competência contenciosa detém uma peculiaridade que não existe nos termos da 

competência consultiva: a necessidade de reconhecimento da mesma por parte do Estado-

membro, conforme destaca o artigo 62.3 do Decreto nº 678/1992, que promulga a CADH: 

 

Artigo 62. 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à 

interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, 

desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 

competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja 

por convenção especial. 

 

Esse reconhecimento é feito através da manifestação da vontade do Estado-membro, 

tanto no momento do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão da Convenção, 

quanto em momento posterior, devendo ser apresentada mediante uma declaração, 

incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, ao Secretário Geral da Organização11, o 

que ocorreu, no caso do Brasil, em 10 de dezembro de 1998. 

Esse ato é facultativo e rodeado de incerteza em relação à desvinculação dessa 

competência contenciosa da Corte, já que a CADH não esclarece sobre determinado ponto, o 

                                                           
9  Vide artigo 64.1 e 64.2 do Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) de 22 de novembro de 1969. 
10 A Competência Contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, apesar de não estar assim designada 

expressamente no dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, vem designada no artigo 63.1 e no 

artigo 63. 2 do referente tratado internacional.  
11 Vide artigo 62 do Decreto nº 678/92. 
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que acaba por gerar a possibilidade dessa retirada por intermédio, apenas, da denúncia do 

Tratado como um todo, gerando os efeitos dispostos no artigo 78 da própria Convenção12.  

Assim como os outros Estado-membros, o Brasil possui um procedimento próprio de 

reconhecimento, em âmbito interno, da competência contenciosa da Corte, quando não há a 

adoção dos princípios da aplicabilidade imediata e o do efeito direito13. Por intermédio do 

Decreto Legislativo de nº 4.463 de 8 de novembro de 2002, no momento de depósito do 

instrumento de ratificação da CADH (artigo 62, item 1 do Decreto nº 678/92)14, houve a 

promulgação da Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos15. 

Esse reconhecimento possui um prazo indeterminado e uma ressalva: a existência da 

reserva de reciprocidade, isto é, de uma cláusula facultativa de jurisdição compulsória. Isso 

significa que o Brasil, em consonância com o artigo 62, item 1 da CADH, só será submetido 

aos processos da Corte IDH se o outro Estado-membro parte no feito também tiver promulgado 

a mesma declaração de reconhecimento16.  

A perspectiva da reserva, no entanto, só é possível em razão da própria possibilidade 

concedida pelo Tratado17, conforme dispõe o artigo 19 da Convenção de Viena18, e confere ao 

Brasil a potencialidade, diante deste ato unilateral interpretativo, de modificar os efeitos 

jurídicos desta disposição estabelecida pela CADH. 

Esses detalhes relacionados ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte 

IDH por parte do Estado Brasileiro, apesar de aparentarem simplicidade, são essenciais para a 

atuação deste órgão. Uma vez reconhecida sua competência e havendo exercício pleno da 

mesma, a consequência jurídica do seu poder de decisão gera as chamadas “sentenças 

internacionais” com efeitos que perpassam a fronteira das indenizações às vítimas e aqueles 

relacionados a questões jurídicas. 

                                                           
12 REY, Alejandro Sabástian. Los Derechos Humanos en el Derecho Internacional. Ciudad autónoma de Buenos 

Aires: Infojus, 1ª ed., 2014, p. 67, nota de rodapé. 
13 PORTELA, op. cit., p. 100. 
14 Após a fase de negociação, onde atuam a União (art. 21, I da CF/88) e o Presidente da República (art. 84, VII e 

VIII, CF/88) e assinatura do Tratado Internacional (anuência preliminar), o Congresso Nacional (art. 49, I da 

CF/88) deverá aprová-lo ou rejeitá-lo, antes de ser ratificado pelo Presidente da República. Quando sob apreciação 

do Congresso Nacional, o mesmo pode propor determinadas mudanças, o que leva ao retorno da fase de 

negociações. Após a ratificação, o tratado deverá ser registrado e publicado, nos termos do artigo 102 da Carta da 

ONU.  
15 Promulgado pelo Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002, sob reserva de reciprocidade, em consonância 

com o art. 62 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969. 
16 PORTELA, op. cit., p. 983. 
17 Diante da chamada “tese de compatibilidade” acolhida pela Convenção de Viena de 1969, em seu art. 19, relativo 

às três limitadoras da formulação da reserva. (ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; 

CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 20 ed., 2012, p. 165). 
18 PORTELA, op. cit., p. 115. 
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Dessa maneira, relativo ao caso brasileiro, as decisões desse Tribunal Internacional 

serão tão vinculantes quanto às do STF. Qualquer atuação do Estado no sentido de denegar a 

atuação daquele, após esse reconhecimento, será considerado um obstáculo às vítimas de acesso 

à justiça, bem como uma limitação à devida restituição ou reparação dos danos causados, em 

razão da falta de uma solução a nível nacional. 

Um caso que pode ser utilizado para exemplificar essa situação de reconhecimento de 

competência e o consequente surgimento do caráter vinculante, pode ser visto na postura 

adotada pela República Dominicana, no ano corrente, diante da sentença TC-256-14 do 

Tribunal Constitucional Dominicano19, que impeliu a Corte IDH a emitir uma Resolução em 

12 de março de 2019, referente ao Caso de las niñas Yean y Bosico vs. Republica Dominicana 

e ao Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana20, em 

estado de supervisão de cumprimento de sentença, rechaçando e invalidando, perante o direito 

internacional, o impedimento do seu pronunciamento sobre o país realizado pelo próprio Estado 

Dominicano21. 

Decisões nesse sentido, após o reconhecimento da competência desse Tribunal 

Internacional, bem como a assunção de um compromisso internacional, geram um elevado grau 

de insegurança jurídica, bem como afetam o cumprimento dessas sentenças proferidas pela 

Corte, já que se direcionam no sentido contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 REPÚBLICA DOMINICANA. Sentencia TC/ 0256/ 14. Tribunal Constitucional, Republica Dominicana, publ. 

04 nov. 2014, Secretario Julio José Rojas Báez, 105 p., 2014. Disponível em: 

<https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc025614>. Acesso em: 16 maio 2019. 
20 OEA. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 12 mar. 2019, Supervision de 

Cumplimiento de Sentencias y Competencia, 2019, 28 p. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yean_12_03_19.pdf>. Acesso em: 16 maio 2019. 
21 Cf. informações do site do CEJIL, publicado em 29 de maio de 2019. Disponível em: 

<https://www.cejil.org/es/organizaciones-ddhh-exhortan-republica-dominicana-respetar-y-proteger-sidh>. 

Acesso em: 30 maio 2019. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yean_12_03_19.pdf
https://www.cejil.org/es/organizaciones-ddhh-exhortan-republica-dominicana-respetar-y-proteger-sidh
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3 SENTENÇAS ESTRANGEIRA E INTERNACIONAL 

 

No âmbito interno, nos termos do Direito Processual Civil brasileiro e do respectivo 

artigo 203, §1º do Código de Processo Civil de 2015, a sentença é considerada o 

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, do Novo 

CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”22. 

Esse conceito, por abordar sobre o mesmo instrumento processual público, pode ser 

utilizado também para definir os pronunciamentos em âmbitos material e processual 

internacional, relacionados, no entanto, com procedimentos diferenciados daquele trazido pelo 

Código de Processo Civil, quando proferido por um outro Estado, já que serão aplicadas as 

normas de direito privado interno do país litigante, diante da ocorrência de um litígio em seu 

território nacional; ou quando proferidos por um órgão internacional, como a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ), o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH), diante da aplicabilidade das disposições dos tratados ratificados 

e inseridos no ordenamento jurídico interno de cada Estado-membro, conforme o Direito dos 

Tratados23. 

Assim, pode-se dizer que as regras, os fundamentos e as razões pelas quais são 

estabelecidas as sentenças, bem como a forma pela qual são propagados seus efeitos no âmbito 

interno dos Estados, depende de fatores diversos, como os próprios atores e sujeitos que as 

proferem. No entanto, o objetivo principal das mesmas constitui a geração do efeito de coisa 

julgada entre as partes; a restituição integral; a fixação indenizatória pecuniária; as diretrizes de 

políticas públicas; a modificação da legislação ou a edição de novas leis; a punição dos agentes 

responsáveis pela violação; bem como seu caráter declaratório24. 

 

3.1 CONCEITOS E NATUREZA JURÍDICA 

 

As sentenças estrangeira e internacional, à primeira vista, podem aparentar serem termos 

sinônimos, sem qualquer distinção, em razão dos próprios significados das palavras que seguem 

a própria palavra “sentença”, definindo-a, isto é, estrangeira e internacional. Isso decorre do 

                                                           
22 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. Salvador: Editora 

JusPODIVM, 9ª Edição, 2017, p. 819. 
23 O Decreto nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009, que promulgou a Convenção de Viena de 1969 no direito interno 

brasileiro, bem como a própria Convenção.  
24 ANNONI, Danielle; CORREIA, Theresa R. C. Jurisdição e Competência no cumprimento de sentença 

interamericana pelo Brasil: análise do Decreto 6.185/2007. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, 

Nomos, v. 1, 2010, p. 209. 
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fato da semelhança semântica entre ambas, já que a primeira se refere ao exterior; àquilo que é 

“de nação diferente daquela a que se pertence, ou próprio dela”25, enquanto a segunda significa 

aquilo “relativo a, ou que se realiza entre nações”26. 

Contudo, ao serem referidas como um adjetivo de classificação das sentenças, a 

caracterização das mesmas, bem como o próprio conceito de ambas, torna-se totalmente 

divergentes, o que acaba, consequentemente, gerando efeitos e exigindo requisitos legais 

também diferenciados. 

A princípio, a sentença estrangeira era considerada como qualquer sentença não 

proferida por um tribunal nacional27. No entanto, essa definição é defeituosa, uma vez que as 

próprias sentenças internacionais seriam englobadas. Dessa forma, o melhor conceito 

encontrado para as mesmas é o de que são sentenças proferidas por um juiz ou um tribunal 

estrangeiro28, isto é, relativo a outro Estado, o que, evidentemente, acabaria por excluir as 

sentenças proferidas por órgãos supranacionais. 

Considerar as sentenças estrangeiras de forma ampla, em relação à exclusão da atuação 

do tribunal nacional, seria o mesmo que aplicar às sentenças internacionais a mesma regra de 

homologação, conforme estabelece Haroldo Valladão, o que, à época, era competência do STF 

e atualmente é do STJ: “(...) os motivos que justificam a necessidade de serem homologadas 

pelo Supremo Tribunal Federal as sentenças estrangeiras, valem para tôdas as sentenças (...)”29. 

Para melhor compreensão, a título exemplificativo, cabe destaque do emblemático caso 

envolvendo a petroleira norte-americana Chevron Corporation e a Justiça Equatoriana, diante 

do seu pedido perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de homologação de sentença 

estrangeira que, dentre outros motivos, por falta de interesse do Estado brasileiro diante da 

execução da ação, acabou por ser rejeitado, conforme o relatório e voto do Ministro Luis Felipe 

Salomão30.  

Nesse caso, apesar da jurisdição do Estado brasileiro ter sido afastada, em razão do 

ferimento da ordem pública, é possível visualizar a existência de uma sentença proferida por 

                                                           
25 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa dicionário.  

Curitiba: Ed. Positivo, 7ª ed., 2008, p. 379. 
26 FERREIRA, ibid., p. 486. 
27 PORTELA, op. cit., p. 764. 
28 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado - teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 16 ed. rev. 

e atual, 2014, p. 314. 
29 VALLADÃO, Haroldo. Estudos de Direito Internacional privado. Rio de Janeiro: J. Olympio, XIV, 1947, p. 

176. 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada, processo eletrônico de nº 0081095-

44.2013.3.00.0000. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, Min. Luis Felipe Salomão, autuação em 22/03/2013.  
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um tribunal estrangeiro, que no caso era o Tribunal de Lago Agrio (Equador), em face de uma 

empresa com sede em outro Estado, os Estados Unidos. 

Observa-se, portanto, que a homologação da sentença estrangeira está diretamente 

relacionada com o devido preenchimento de determinados requisitos, não bastando que haja 

sentença proferida por um tribunal ou juiz estrangeiro. Em casos, por exemplo, de sentença 

estrangeira que decretou a cessação definitiva dos efeitos civis do casamento, a pedido de 

homologação da mesma, dependendo, inclusive, de outros requisitos materiais e formais, 

geralmente é deferido em decorrência da celebração do casamento no Brasil, diante da 

necessidade de que surtam os efeitos legais e jurídicos da mesma no país de celebração31, em 

razão da presença de jurisdição nacional no caso. 

A homologação da sentença estrangeira pelo STJ é considerada como o regime comum 

para que seja executada no Brasil, já que, diante da presença de tratados de direito internacional, 

como o Código de Bustamante, promulgado pelo Decreto nº 18. 871, de 13 de agosto de 1929 

no Brasil e ratificado, até então, por quinze países sul-americanos, com ou sem reservas, o 

regime aplicável poderá ser diferenciado32. 

No entanto, não é sempre que as controvérsias permanecem na esfera jurídica interna 

dos Estados soberanos, havendo, em decorrência da matéria e da capacidade de alcance da 

mesma, a necessidade de existência do Direito para regular as relações entre eles, de modo a 

ordenar e limitar o exercício de hegemonia por uma potência sobre a outra33. Nesse sentido, há 

a atuação de órgãos e organismos internacionais em prol de uma comunidade internacional: 

 

O poder jurisdicional das Cortes Internacionais e sua jurisdição residem na edificação 

de um sistema internacional universalizado e na necessidade de alcançar sua 

regulamentação jurídico-normativa, na consciência coletiva da existência de novos 

direitos e obrigações internacionais atribuídos aos Estados, organismos internacionais 

e indivíduos34. 

 

Os Tribunais Internacionais, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional (TPI), 

a Corte Internacional de Justiça (CIJ) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH), são órgãos internacionais que atuam para proteger e garantir determinados direitos dos 

indivíduos, subsidiariamente à atuação dos tribunais jurisdicionais internos. 

                                                           
31 Relatório e Voto do Processo de nº 0076577-5/2016, Corte Especial, STJ, Min. Relator OG Fernandes, SEC 

155/13.  
32 VALLADÃO, op. cit., p. 718. 
33 MENEZES, op. cit., p. 67. 
34 MENEZES, ibid., p. 93. 
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Diante dessa atuação, esses órgãos, ao julgarem um caso que lhes foi submetido, com 

observância da opção pelo Estado da competência dos tribunais para discutir a ação, em seu 

âmbito contencioso/jurisdicional, proferirão sentenças definitivas, determinando uma 

obrigação de fazer e/ou não fazer, além de obrigações de cunho indenizatório às vítimas. 

Essas decisões, em âmbito jurisdicional, são as chamadas sentenças internacionais, cujo 

conceito está diretamente relacionado com sua natureza jurídica: 

 

A sentença internacional é aquela proferida por um organismo internacional com 

funções jurisdicionais, disciplinada pelo direito internacional público, cuja principal 

fonte normativa é o direito convencional, i.e., os tratados. São sentenças internacionais 

as prolatadas por tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, por árbitros que julguem controvérsias entre Estados, ou ainda por painéis 

de organizações de livre comércio, como os da Organização Mundial do Comércio.35 

 

Diferentemente das sentenças nacional e estrangeira, que se baseiam, respectivamente, 

no direito local e no direito estrangeiro, a sentença internacional se vincula ao ius gentium ou 

direitos das gentes/ direitos dos povos que rege a vida geral da sociedade e serve como 

arcabouço em defesa da emancipação do ser humano em face do Estado36. 

Isso ocorre, pois, sua natureza jurídica vai no sentido oposto daquela relativa às 

sentenças estrangeiras, a qual baseia-se em um direito que está conectado tanto com a questão 

da soberania dos Estados, quanto com as diferenças de jurisdições dos mesmos, em âmbito 

interno, uma vez que o direito das gentes relaciona-se com o estabelecimento de Cortes 

Internacionais pelo Estado, por intermédio dos Tratados, que estão desvinculados de soberanias 

particulares, bem como detém jurisdição sobre os mesmos37. 

É possível observar, no entanto, que mesmo entre as sentenças internacionais há 

divergência na caracterização de sua natureza jurídica, a depender, inclusive, em relação aos 

organismos de proteção de direito humanos, das próprias diferenças dos mecanismos de 

implementação das mesmas. Desse modo, a sentença da Corte IDH possui natureza 

condenatória, diferentemente da sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), por 

exemplo, que possui sentença de natureza declaratória. 

Ainda, partindo do conhecimento de que as sentenças nacionais apresentam divergência 

em relação à outras formas de pronunciamento do juiz, como as decisões interlocutórias e os 

                                                           
35 PEREIRA, Marcela Harumi Takahashi. Cumprimento da Sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no âmbito interno. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, nº 67, ago., 2009, p. 02. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6491>. Acesso 

em: 04 nov. 2018. 
36 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p. 27. 
37 PORTELA, op. cit., p. 765. 
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despachos, por exemplo, trazidos pelo artigo 203 do CPC/2015, é possível afirmar que as 

sentenças internacionais, de modo geral, também apresentam divergência, quando assim 

consideradas na categoria de fatos jurídicos em sentido amplo de disputas internacionais, 

incluindo os atos jurídicos e os fatos jurídicos em sentido estrito, conforme estabelece o autor 

italiano Gaetano Morelli: 

 

(...) a sentença, que é a decisão pronunciada por um indivíduo ou por um colégio de 

indivíduos e tem eficácia obrigatória para os estados em contencioso: essa eficácia de 

obrigar as partes a se conformarem com o que está estabelecido nela distingue a 

sentença de outros procedimentos (...) considerar a sentença como um tipo especial 

de resolução de disputas internacionais implica que ela se distingue por seus caracteres 

particulares dos outros fatos com a mesma eficácia, acima de tudo que não é possível 

remonta-la à figura do acordo (tradução nossa)38. 

 

Nesse sentido, as sentenças proferidas pela Corte IDH, sendo a este Tribunal 

Internacional atribuído personalidade jurídica, diante da interpretação análoga do artigo 7º.1 da 

Carta das Nações Unidas39, e, portanto, considerado sujeito de direito internacional, são 

consideradas ato jurídico com produção de efeitos no âmbito do direito internacional. 

O quadro abaixo elaborado ilustra, resumidamente, algumas diferenças básicas entre 

essas três classificações de sentença.  

 

Quadro 1 - Classificação das sentenças e suas diferenças básicas 

 Sentença Estrangeira Sentença Internacional Sentença Nacional 

Quem profere Judiciário estrangeiro Organismo internacional 

com funções jurisdicionais 

Judiciário Nacional 

Base jurídica Direito estrangeiro Direito convencional Direito local 

Tipo de intervenção Não interferência do 

Estado receptor 

Desvinculação das 

soberanias particulares 

Soberania nacional 

 

 

 

                                                           
38 “(...) la sentenza, cioè la decisione pronunciata da un individuo o da un collegio di individui ed avente efficacia 

obbligatoria per gli Stati in contensa: questa efficacia di obbligare le parti a conformarsi a quanto è in essa 

stabilito distingue la sentenza da altri procedimenti (...) considerar ela sentenza come uno speciale tipo di fatto 

resolutivo dele controversie internazionali implica che essa si distingua per suoi particolari caratteri dagli altri 

fatti muniti dela medesima efficacia, sopratutto che non sai posibile ricondurla ala figura dell’ accordo". 

(MORELLI, Gaetano. La sentenza internazionale. Padova: Dott. Antonio Milani, cap. I, p. 08-09, 1931).  
39 “Artigo 7. 1. Ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas: uma Assembleia Geral, um 

Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e Social, um conselho de Tutela, uma Corte Internacional de 

Justiça e um Secretariado”. 
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3.2 AS DIFERENTES FORMAS DE TRATAMENTO NORMATIVO 

 

Em razão das diferentes definições e naturezas jurídica, as sentenças estrangeira e 

internacional, consequentemente, possuem um arcabouço legal também distintos. O tratamento 

normativo conferido às sentenças internacionais está diretamente ligado à sua natureza jurídica 

baseado no chamado ius gentium, ao relacioná-las à norma de direito internacional, os quais os 

Estados se comprometem diante da comunidade internacional. 

O surgimento do ius gentium inaugurou a ideia de uma lei universal, regulando a 

convivência entre as gentes, por intermédio da lei da natureza40, o que o torna conectado ao 

consenso e o relaciona à lei voluntária41. Nesse sentido, os Estados lidam com a necessidade de 

um ato voluntário e de concordância/aceitação das normas internacionais:  

 

Devido ao fato de lidar com um princípio formador do Direito Internacional Público – 

DIP, o da soberania estatal, ao confiar a um órgão supranacional o julgamento de 

questões relacionadas com atos praticados ou de responsabilidade do Estado soberano, 

esses sujeitos do DIP precisam consentir com as normas de direito material e com as 

regras de procedimento existentes e formadores do sistema interamericano, de modo 

que exista a imperiosa obrigatoriedade e vinculação de suas decisões.42 

 

Vinculadas à essa natureza jurídica, as normas internacionais, tais como as Convenções, 

os Tratados, os Pactos, os Protocolos, as Resoluções, entre outros, por sua vez, caracterizam a 

sistematização jurídica dos direitos humanos, dividindo-se em normas de aspecto material, 

processual e institucional. Dentre elas, encontram-se, por exemplo, a Convenção Americana 

sobre Direito Humanos de 1969; o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, o Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional de 2002. 

Já as sentenças estrangeiras advêm da própria aplicação do direito nacional ou 

estrangeiro. Nesse sentido, o tratamento jurídico conferido a elas, no direito brasileiro, é aquele 

do Código de Processo Civil de 2015; da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB); o Regimento Interno do STJ, incluído pela Emenda Regimental n. 18, de 2014; e a 

própria Constituição da República Federativa do Brasil de 198843. 

                                                           
40 CASELLA; ACCIOLY; SILVA, op. cit., p. 83. 
41 Nas palavras de Sergio Marchisio “[...] Il diritto volontario è, nella società civile, lo ius civile; nella società 

internazionale, lo ius gentium, entrambi a base consensuale. Il valore obbligatorio dello ius gentium deriva per 

Grozio dalla sua conformità al diritto di natura [...]”. (MARCHISIO, Sergio. Corso Di Diritto Internazionale. 

Torino: G. Giappichelli Editore, 2013, p. 21). 
42 OLIVEIRA, Diogo Pignataro. Aplicação das Sentenças de Cortes Internacionais no Brasil: a busca pela 

efetividade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista Digital Constituição e Garantia 

de Direitos, v. 4, n. 2, 2011, p. 104. 
43 RECHSTEINER, op. cit., p. 314. 
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4 A INTERNALIZAÇÃO DAS SENTENÇAS DA CORTE IDH 

 

As sentenças internacionais proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

em decorrência da sua natureza jurídica e da sua caracterização, diferenciam-se também das 

demais sentenças (nacional e estrangeira) quanto ao início de geração de efeitos em relação a 

cada Estado. 

Em razão do reconhecimento da competência da Corte, não será todo e qualquer Estado 

membro da Organização dos Estados Americanos que assinou e ratificou a Convenção 

Americana de Direitos Humanos que será submetido aos efeitos da sentença proferida pela 

mesma44. 

Desse modo, para que a sentença da Corte passe a valer no ordenamento jurídico interno 

do país, é necessário que ela seja reconhecida pelo mesmo, da mesma forma que a sentença 

estrangeira, sendo o reconhecimento desta feito através do processo de homologação. O que se 

discute, no entanto, é se há necessidade ou não da homologação das sentenças internacionais, 

mais especificamente, daquelas proferidas pela Corte IDH. 

Um assunto cujo entendimento encontra-se pacificado pela doutrina brasileira, porém 

rodeado de controvérsias, enfrenta uma lacuna no âmbito da jurisprudência nacional, por não 

estabelecer um conjunto de decisões e interpretações diante da referente questão. 

A discussão da homologação dessas sentenças, no âmbito doutrinário, encontra 

fundamentos teóricos apresentados pelos autores, caracterizados pela predominância do caráter 

interpretativo e processual, em detrimento da ordenamental, relativo ao processo de integração 

regional45, assumindo, portanto, a sentença da Corte IDH, em detrimento da combinação entre 

a “cláusula de abertura” estabelecida pelo art. 5º, §2º da CF/88 e pelo art. 68 da CADH, força 

normativa constitucional46. 

A jurisprudência nacional, no entanto, é fraca, como pode ser observado, brevemente, 

diante da procura pelos sites do STJ e do STF. 

                                                           
44 Dominica foi um dos países que estabeleceu reserva no ato da ratificação da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, diante do artigo 62 da mesma, não reconhecendo a competência contenciosa da Corte. Já o Peru, por 

exemplo, apesar de, atualmente, reconhecer a competência da Corte, em 1999, após ter declarado em 1980 o 

reconhecimento da competência da mesma como obrigatória de pleno direito e sem convenção especial, realizou 

nova declaração em sentido contrário, o que passou a produzir efeito imediato e foi aplicado a todos os casos em 

que o Peru não contestou a demanda iniciada perante a Corte. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm>. Acesso em: 06 abr. 2019. 
45 CARDUCCI, Michele; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria Tridimensional das Integrações 

Supranacionais: uma análise comparativa dos sistemas e modelos de integração da Europa e América Latina. Rio 

de Janeiro: Forense, p. 62, 2014. 
46 CARDUCCI; MAZZUOLI, ibid., p. 63. 
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Utilizando das palavras-chave homologação; sentença; internacional; CIJ, ligadas pelo 

conectivo “e”, foi encontrado apenas um documento, mais especificamente, um acórdão 

relativo ao processo julgado em 03/12/2008 pelo STJ47, cuja parte da ementa estabelece, in 

verbis: 

 
(...) IV - De se considerar, ademais, que a Corte Internacional não profere decisão que 

se subsuma ao conceito de "sentença estrangeira", visto que é órgão supranacional. A 

propósito, relevo o documento expedido pela Corte Internacional de Justiça, em 24 de 

outubro de 2007, juntado pelo requerente, às fls. 323, em que se esclarece: "a CPIJ, 

assim como a Corte Internacional de Justiça, não são cortes ou tribunais estrangeiros, 

cujos julgamentos não são decisões judiciais ou sentenças estrangeiras que requeiram 

qualquer tipo de exequator ou homologação". 

V - Em conclusão, não há sentença estrangeira stricto sensu a ser homologada (...) 

 

Agregado a isto, encontram-se, ainda, a problemática da implantação das mesmas no 

ordenamento jurídico brasileiro, o que reflete diretamente do cumprimento dessas decisões 

proferidas pela Corte. 

 

4.1 RAZÕES DA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA E A SENTENÇA 

DA CORTE IDH 

 

O processo de homologação das sentenças estrangeiras ocorre em razão da necessidade 

de reconhecimento das mesmas perante o ordenamento jurídico interno, o que, 

consequentemente, está atrelado à eficácia dessas decisões estrangeiras, nos termos do artigo 

961, caput, do Código de Processo Civil de 201548. 

Não há, no entanto, necessidade de homologação dessas sentenças perante o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), em algumas situações trazidas pela lei ou por tratado, como ocorreu, 

por exemplo, por intermédio da ratificação da Convenção de Nova Iorque sobre a Prestação de 

Alimentos no Estrangeiro, de 20 de junho de 1956; ou no caso de sentença estrangeira de 

divórcio consensual, conforme disposto no artigo 961, caput, em sua parte final, e §1º49 do 

CPC/2015 c/c artigo 7º, §6º da LINDB50. 

                                                           
47 BRASIL. Sentença Estrangeira Contestada nº 2.707 – NL (2007/0256816-1). Superior Tribunal de Justiça, Min. 

Relator Francisco Falcão. Diário da Justiça Eletrônico, 03 dez. 2008, Brasília, DF, STJ. 
48 “A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a 

concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado”. 
49 “§ 1º É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei 

brasileira, teria natureza jurisdicional”. 
50 “Art. 7o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, 

o nome, a capacidade e os direitos de família. § 6º  O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges 

forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se houver sido 

antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas 

as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na 
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 Desse modo, as demais sentenças estrangeiras, diante da necessidade de homologação, 

só serão executadas no âmbito interno se houver possibilidade de ocorrência daquele processo 

de reconhecimento, conforme disposto no artigo 15, alínea “e” da LINDB c/c artigo 105, I, 

alínea “i’ da CF/8851. 

Diante dos casos de sentenças de divórcio consensual proferidas no estrangeiro, no 

entanto, nem sempre haverá a possibilidade de averbação direta no Registro Civil das Pessoas 

Naturais, em razão da imprescindibilidade da análise do caso e das questões demandadas pela 

mesma. Isso decorre e pode ser utilizado para explicar o próprio princípio da segurança jurídica 

e da dignidade da pessoa humana. 

Segundo o artigo 1º e parágrafos do Provimento nº 53 de 16 de maio de 2016 do CNJ52, 

ficou estabelecido entendimento de que apenas sentenças de divórcio consensual em seu sentido 

puro ou simples, isto é, que tratam apenas da dissolução do vínculo conjugal, excluídas outras 

questões como guarda dos filhos menores e alimentos, por exemplo, são passíveis da não 

homologação prévia pelo referido Tribunal Superior.  

Como os casos de divórcio simples ou puro demandam apenas o fim de uma relação 

conjugal, sem envolver determinados direitos e, até mesmo, determinadas questões 

relacionados com direitos dos pais e dos infantes, é fundamental que cada caso seja analisado 

de forma particular, em decorrência da especialidade presente em cada um. 

Essa é a essência do princípio da segurança jurídica, sendo, inclusive, uma das razões 

da necessidade de homologação das sentenças estrangeiras. Se todos os casos submetidos ao 

STJ, diante das sentenças proferidas por Estado estrangeiro, fossem reconhecidos sem a análise 

prévia das questões por aquele tribunal judicial, não haveria um “filtro” dos elementos ali 

suscitados e sim mera aceitação da decisão proferida, o que poderia gerar determinadas 

violações de direitos fundamentais e humanos garantidos pela Carta Magna do país e atrelados 

                                                           

forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em 

pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos 

os efeitos legais”.  
51 “Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: e) ter 

sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal; Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar 

e julgar, originariamente: i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 

rogatórias”. 
52 “Art. 1º. A averbação direta no assento de casamento da sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou 

puro, bem como da decisão não judicial de divórcio, que pela lei brasileira tem natureza jurisdicional, deverá ser 

realizada perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais a partir de 18 de março de 2016. § 1º. A 

averbação direta de que trata o caput desse artigo independe de prévia homologação da sentença estrangeira pelo 

Superior Tribunal de Justiça e/ou de prévia manifestação de qualquer outra autoridade judicial brasileira. § 2º. A 

averbação direta dispensa a assistência de advogado ou defensor público. § 3º. A averbação da sentença estrangeira 

de divórcio consensual, que, além da dissolução do matrimônio, envolva disposição sobre guarda de filhos, 

alimentos e/ou partilha de bens - aqui denominado divórcio consensual qualificado - dependerá de prévia 

homologação pelo Superior Tribunal de Justiça”. 
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ao próprio Estado de Direito, o que, consequentemente, violaria o princípio da dignidade da 

pessoa humana; bem como o próprio estabelecimento de decisões divergentes relacionadas ao 

mesmo assunto, colocando em risco a segurança trazida pelos precedentes. 

Cabe ressaltar que a análise prévia aqui mencionada está relacionada ao disposto da 

sentença estrangeira de forma ampla, sendo simbolizada pelo reconhecimento da mesma ou não 

no ordenamento jurídico interno, já que o STJ atua apenas analisando questões formais, sem 

adentrar o mérito. 

Em relação ao princípio da segurança jurídica, afirma Hans Kelsen: 

 

(...) o princípio do Estado-de-Direito que, no essencial, é o princípio da segurança 

jurídica(...). A sua justificação está no suposto de que nenhum caso é perfeitamente 

igual a outro, de que, portanto, a aplicação de normas jurídicas gerais que 

predeterminam a decisão judicial ou o ato administrativo e, assim, impedem o órgão 

competente de tomar na devida conta as particularidades do caso concreto, pode 

conduzir a resultados insatisfatórios.53 

 

Outro fator seria a questão de que o simples fato de existirem requisitos mínimos 

obrigatórios e indispensáveis a serem preenchidos, para que ocorra o reconhecimento, 

estabelecidos pelos artigos 963 do CPC/1554 e 216-D do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça55, consagra a aplicabilidade do princípio da segurança jurídica, em 

decorrência da imprescindibilidade da análise prévia feita pelo STJ. 

É questionável, no entanto, se tanto o princípio da segurança jurídica, quanto o da 

dignidade da pessoa humana, seriam afetados em decorrência da não homologação das 

sentenças proferidas pela Corte IDH, isto é, das sentenças internacionais.  

Num primeiro momento, é possível destacar a não violação do princípio da dignidade 

humana, considerado um dos fundamentos da República Federativa do Brasil56, em razão do 

objetivo de atuação da Corte IDH. 

Ao exercer sua função jurisdicional, a Corte, como Instituição judiciária autônoma, 

busca não só a interpretação, mas também a aplicação da CADH, cujo propósito é o de 

                                                           
53 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 176. 
54 “Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: I - ser proferida por autoridade 

competente; II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; III - ser eficaz no país em que foi 

proferida; IV - não ofender a coisa julgada brasileira; V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição 

que a dispense prevista em tratado; VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a 

concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e 

no art. 962, § 2º”. 
55 “Art. 216-D. A decisão estrangeira deverá: I- ter sido proferida por autoridade competente; II - conter elementos 

que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia; III - ter 

transitado em julgado”. 
56 Cf. artigo 1º, inciso III da CF/88, in verbis: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”. 
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consolidar no continente latino-americano um regime de liberdade pessoal e justiça social, com 

base do respeito aos direitos essenciais do homem, conforme estabelece o preâmbulo da 

referente Convenção. 

Esses direitos essenciais, por sua vez, são derivados dos atributos da pessoa humana, 

desconectando a nacionalidade relativa a determinado Estado, o que o relaciona com a estrutura 

da ordem jurídica internacional. 

Após, demonstra-se que a atuação do referente Tribunal Internacional é reconhecida 

pelo Estado brasileiro e fundamentada pelo Decreto nº 6.78/92, assim como por sua própria 

jurisprudência, diante do pronunciamento de decisões com um teor teórico e principiológico, 

aplicado diante do sistema de precedentes57, isto é, sem a existência resultados diferentes para 

casos semelhantes. 

Nesse sentido, afirma Carlos Roberto Husek58 que para fazer valer a sentença do TPI, 

por exemplo, não haveria necessidade de homologação pelo STJ, já que a mesma advém de 

uma Corte Internacional da qual o Brasil faz parte. 

Tanto as sentenças estrangeiras, como as internacionais merecem, ainda, a atenção do 

princípio da proteção jurídica. Nesse sentido, uma das razões da homologação das sentenças 

proferidas por um Estado estrangeiro seria a facilitação das transações jurídicas, bem como a 

verificação jurídica completa das questões processuais pelo Estado receptor, que, em regra, 

reconhecem apenas questões formais, sem adentrar o mérito. 

Por um lado, se o processo de homologação objetiva alcançar a não ofensa da ordem 

pública59, por outro, o reconhecimento das decisões estrangeiras pode garantir uma efetiva 

proteção jurídica. O que ocorre, no entanto, é que não há no Direito Internacional Público uma 

proteção geral a esse reconhecimento, de forma que os pressupostos de execução desse processo 

são estabelecidos pelos próprios Estados60, como existe, por exemplo, na União Europeia, 

consagrado pelo Regulamento (CE) nº 44/2001 de Bruxelas de 22 de dezembro de 2000, 

relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil 

                                                           
57 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o “guardião da jurisprudência em língua portuguesa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (...)”. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-

internacionais/corte-interamericana-de-direitos-humanos-corte-idh>. Acesso em: 05 abr. 2019. 
58 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. São Paulo: LTr, 14ª ed., 2017, p. 341. 
59 O art. 781 do Código de Processo Penal brasileiro estabelece que “As sentenças estrangeiras não serão 

homologadas, nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias à ordem pública e aos bons costumes”. 
60 KAYSER, Hartmut-Emanuel. Sobre a Necessidade de uma proteção jurídica efetiva no reconhecimento de 

sentenças estrangeiras no direito processual civil internacional. In: ______. Teoria do Processo: panorama 

doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 2007, 1004 p., cap. XV, p. 365. 
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e comercial, com validade geral; obrigatoriedade; validade direta a todos os Estados-membros 

da União Europeia61, pressupondo uma cooperação interjurisdicional no Espaço Europeu. 

Se o Estado brasileiro, por exemplo, diante de uma sentença proferida pelo órgão 

judicial do Estado Alemão, estabelece a impossibilidade de homologação de decisão proferida 

pelo tribunal deste país, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos, não há como 

este ou a parte envolvida questioná-los, perante a comunidade internacional, por conta da 

soberania do Estado brasileiro e, até mesmo, da inexistência de parâmetros gerais da esfera 

internacional, como ocorre, por exemplo, na relação entre os Estados e a comunidade 

internacional diante dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos62, através 

da atuação daqueles e das empresas com observância ao atendimento de deveres mínimos de 

responsabilidade, voltados à proteção, reparação e ao estabelecimento de mecanismos. 

Num primeiro momento, pode-se dizer que as sentenças proferidas pela Corte IDH, no 

plano teórico, ao não serem submetidas ao processo de homologação, prejudicam a efetividade 

da proteção jurídica constante ao Direito Processual Internacional, quando assim relacionados 

ao preenchimento de requisitos mínimos. No entanto, em razão da falta da garantia de sua 

efetividade, decorrente da inexistência de uma proteção geral, é possível afirmar que a 

submissão a esse processo de reconhecimento seria direcionada ao sentido contrário, sendo, 

dessa forma, considerado um obstáculo à persecução dos direitos das vítimas envolvidas. 

Esse fator, no entanto, não desmerece a urgência da garantia da proteção jurídica, que 

deverá ser considerada, portanto, por intermédio dos princípios atrelados ao processo. 

 

4.1.1 Celeridade processual e o título executivo judicial 

 

A homologação da sentença proferida pela Corte IDH seria considerada um obstáculo 

em virtude de sua consequente geração de um formalismo excessivo que, ao invés de ajudar a 

alcançar uma justiça material ao caso, acabaria obstando-a por conta do retardamento do 

processo. 

O princípio da celeridade processual é considerado uma garantia judicial de todo e 

qualquer indivíduo, de forma a assegurar ao mesmo soluções em um prazo razoável, isto é, no 

                                                           
61 KAYSER, ibid., p. 365. 
62 Os trinta e um princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos foram elaborados pelo Representante 

Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, professor John Ruggie, e aprovados em junho de 2011 pelo 

Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Disponível em: < 

https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/conectas_principiosorientadores

ruggie_mar20121.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2019. 
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tempo necessário e adequado para alcançar determinados resultados, conforme estabelece o 

artigo 5º, inciso LXXVIII da CF/1988, in verbis: “ a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”.  

O prazo razoável, portanto, não está conectado com rapidez, já que determinados atos 

dependem de mais tempo do que outros para o alcance de um resultado justo, seguro e efetivo, 

devendo ser observados, portanto, a complexidade do assunto; o comportamento do litigante e 

a atuação do órgão jurisdicional63. 

Percebe-se a ênfase ao princípio do prazo razoável na CADH, promulgada pelo Decreto 

nº 678/92, diante da sua presença em três artigos diferentes do referente tratado: artigo 48.1, 

referente ao envio das informações solicitadas pela Comissão IDH; artigo 7.5, sobre o direito à 

coisa julgada e à liberdade pessoal; bem como o artigo 8.1, que dispõe sobre o direito do 

indivíduo de ser ouvido. 

Cabe ressaltar, ainda, que a garantia à duração razoável do processo surgiu, 

primeiramente, de forma explícita, na CADH, em seu artigo 8.164. Posteriormente, por motivo 

da internalização desse tratado pelo Brasil, por intermédio do Decreto nº 678 de 6 de novembro 

de 1992, é que a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1998 o fez 

explicitamente, através da Emenda Constitucional nº 45 de 8 de dezembro de 2004. 

Nesse cenário, encontra-se a questão da homologação das sentenças estrangeiras. 

Assim, diante da relação entre dois Estados, no âmbito do direito internacional privado, pode-

se dizer que análise realizada de uma sentença prolatada por um destes, com o intuito de 

adentrar o ordenamento jurídico do outro e, consequente, fluir efeitos nessa esfera, é um meio 

de evitar que decisões “estranhas” à jurisdição nacional sejam automaticamente efetivadas. 

Se perante à jurisdição nacional, o Estado atua enquanto substituto aos titulares dos 

interesses em conflito, diante do exercício da capacidade para decidir e impor decisões e com 

o escopo de garantir a pacificação de conflitos interindividuais65, nos limites da lei, a permissão 

da efetividade dos efeitos de uma decisão que, por vezes, pode conter erros e inobservância de 

requisitos indispensáveis, como, por exemplo, aquele elencado no artigo 963, inciso I do 

CPC/2015, relativo à competência da autoridade que proferiu a decisão, seria uma maneira de 

                                                           
63 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. São Paulo: Editora Malheiros, 2012, p. 96. 
64 O referente artigo estabelece que “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 

um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por 

lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 
65 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 155. 
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ir ao sentido oposto do poder e da função que lhes são incumbidas, além de demonstrar a 

transferência deste a um agente externo. 

O mesmo problema, no entanto, não é enfrentado pelas decisões dos Tribunais 

Internacionais, mais especificamente, da Corte IDH. Seguindo os mesmos requisitos 

estabelecidos pelo referido dispositivo legal interno, diante do reconhecimento da competência 

do referente Tribunal e, consequente, da sua atuação diante dos casos contenciosos decorrentes 

da violação de direitos humanos pelo Estado, torna-se desnecessário a verificação do requisito 

da competência da autoridade (inciso I); a necessidade de eficácia no país em que foi proferida 

a sentença (inciso III), já que trata-se de uma relação entre um Estado e um tribunal 

internacional, e não entre Estados; a não ofensa à coisa julgada brasileira (inciso IV), em razão 

da ultima ratio da atuação da Corte IDH; e, até mesmo, a verificação de ofensa à ordem pública 

(inciso VI), já que a Corte atua em busca da garantia ao acesso à justiça, bem como as devidas 

reparações e/ou compensações às prováveis vítimas ou familiares afetados. 

Já os incisos II e V do artigo 963 do CPC/2015 referentes, respectivamente, à citação 

regular prévia e à tradução oficial, são questões inerentes a todo o processo que, em razão da 

transparência, da atuação de inúmeros agentes e do conhecimento do procedimento da Corte, 

dificilmente constará falhas. 

Outro fator que influi na questão da celeridade processual e, consequentemente, na 

duração razoável do processo, é a definição da sentença internacional de forma a facilitar a 

execução das mesmas no ordenamento jurídico interno. 

Autores como Valério Mazzuoli, Flávia Piovesan e André de Carvalho Ramos defendem 

que a sentença proferida pela Corte IDH, quando fixa uma reparação à vítima, será considerada 

um título executivo judicial, o que exigirá sua execução de acordo com os procedimentos 

internos, diante da sua força jurídica vinculante e obrigatória66. 

Diante dessa consideração, à sentença internacional da Corte IDH seriam aplicados os 

mesmos preceitos do artigo 515 do CPC/201567, que elenca em seus incisos VII e VIII, por 

exemplo, às sentenças arbitral e estrangeira, sendo a homologação da primeira justificada por 

                                                           
66 Cf. MAZZUOLI, Valério. Curso de Direito Internacional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 9. ed. rev., 

atual. e ampl., 2015, p. 996; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo 

comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 93; RAMOS, 

André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
67 “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste 

Título: VII - a sentença arbitral; VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça”. 
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ser considerada um provimento não-judicial com natureza de sentença, nos termos do artigo 4º, 

§1º da Resolução nº 09 do STJ68. 

 

4.1.2 O problema da não ingerência no cumprimento de sentença e os direitos humanos 

 

Assim como nas relações humanas, nas quais cada indivíduo é caracterizado de maneira 

específica, de forma que seja estabelecida uma condição de autonomia e, consequentemente, a 

possibilidade de gestão dos próprios interesses, sem intervenção de terceiros, os Estados, entre 

si ou para com as organizações internacionais, enquanto sujeitos de direito internacional, 

relacionam-se de modo a respeitar os limites de cada um, o que possibilita a existência de 

elementos e características particulares. 

Tudo isso dá-se, num primeiro momento, em decorrência do reconhecimento do Estado 

enquanto membro da sociedade internacional, já que é em razão desse ato que é constatada a 

existência dos requisitos da independência, autonomia e autoridade desse sujeito69. 

Esse limite que deve ser respeitado era considerado, estritamente, como sendo aquele 

imposto de acordo com as fronteiras territorial de cada Estado, tudo isso com um alcance 

pequeno. No entanto, com o passar do tempo e com a consequente intensificação e 

complexidade da relação entre os Estados, diversos mecanismos jurídicos foram sendo criados 

para coordenar os interesses em comum desses sujeitos. 

Essa coordenação, por sua vez, foi estabelecida perante um sistema de flexibilização das 

chamadas soberanias dos Estados, mais especificamente, do seu caráter clássico/absoluto, 

voltado para a exclusividade do domínio70. Isso não quer dizer que o poder soberano do Estado 

não deixou de existir, mas passou a reconhecer determinadas matérias e competências 

relacionadas a assuntos de interesse global, e não apenas regional. 

O caráter não absoluto das soberanias, perante a comunidade internacional, gera uma 

capacidade de implementação das obrigações internacionais ao atribuir, mesmo que 

                                                           
68 BRASIL. SEC 11529. Diário da Justiça Eletrônico, 02 fev. 2015. Superior Tribunal de Justiça, Min. Relator 

O.G. Fernandes, 2015.  
69 MELLO, Celso Renato Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: 

Renovar, 12ª ed., 2000, p. 382. 
70 Nesse sentido, cabe mencionar a distinção feita pelo autor e jurista Antônio Augusto Cançado Trindade em 

relação ao domínio reservado e ao esgotamento dos recursos internos, sendo o primeiro caso considerado uma 

objeção substantiva que impede qualquer ação internacional que nega por completo a competência do órgão 

internacional; e o segundo, uma regra que enfatiza o caráter subsidiário dos órgãos internacionais. (TRINDADE, 

Antônio Augusto Cançado. O esgotamento dos recursos internos e a evolução da noção de “vítima” no direito 

internacional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 23, n. 89, jan./mar./, 1986, p. 400). 
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simbolicamente, certa relevância da norma internacional e, consequentemente, dos deveres que 

ela cria, em detrimento da dependência da atuação do Estado. 

Enquanto não superado esse caráter absoluto da soberania, isto é, seu conceito 

tradicional, seriam inviáveis a existência e o funcionamento de um Sistema Regional de 

Proteção dos Direitos Humanos prático e eficaz, já que este precisa estar vinculado à um 

conceito de soberania subordinado ao direito internacional, de forma a possibilitar a eventual 

responsabilização internacional dos Estados decorrente das violações dos direitos humanos. 

É possível observar essa situação, por exemplo, no âmbito do direito internacional 

privado, diante da relação bilateral entre particulares, sendo cada um nacional de um Estado 

diferente, na qual o poder judiciário de um dos países profere uma sentença que afeta um dos 

agentes legitimados pelos efeitos da mesma, e, por isso, acaba requerendo a homologação e o 

exequatur no Brasil. 

Essa homologação da sentença estrangeira, por sua vez, exige que determinados 

requisitos sejam cumpridos para que os efeitos ocorram no Brasil, o que ocorre em razão da 

proteção da própria soberania nacional, da ordem pública e dos bons costumes diante da 

declaração de vontade alheia à nacional, conforme estabelece o artigo 17 da Lei de Introdução 

ao Direito Brasileiro (LINDB)71.  

Além desses elementos, a dignidade da pessoa humana também é abarcada, conforme 

estabelece o artigo 216-F do Regimento Interno do STJ: “Não será homologada a decisão 

estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem 

pública”. 

A proteção da soberania de um Estado é trazida na mesma linha lógica da ordem pública, 

por exemplo, uma vez que ambas são razões protetoras da existência da homologação das 

sentenças estrangeiras. No entanto, ela mesma pode servir como próprio elemento limitador 

dessa soberania. 

Segundo o autor Valério Mazzuoli72, a ordem pública é considerada um sinônimo do 

chamado jus cogens e, desse modo, impede que os Estados atuem unilateralmente definindo 

determinadas normas como imperativas, bem como possuam vontade ilimitada de livre 

consentimento, perante a aprovação das suas obrigações jurídicas, tudo isso em função da não 

prevalência dos interesses próprios sobre os gerais. 

                                                           
71 “Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia 

no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”. 
72 MAZZUOLI, op. cit., p. 181. 
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Ao considerar que a soberania está diretamente conectada com esse caráter volitivo dos 

Estados, é possível afirmar que na presença das sentenças internacionais, fundamentadas pelos 

tratados de direito internacional e, consequentemente, pela presença das normas jus cogens, não 

há atuação no sentido contrário do que é estabelecido no âmbito internacional e de comum 

acordo entre os Estados-membros. 

Perante estas sentenças, relativas à matéria de direitos humanos, em especial, o balanço 

entre o princípio constitucional da soberania e o da ordem pública, apesar de não serem 

diferenciados hierarquicamente, acabam recebendo “pesos” diferenciados, isto é, o princípio da 

ordem pública prevalece e ocasiona a flexibilização da soberania nacional dos Estados, o que 

justifica a desnecessidade da homologação das sentenças proferidas, por exemplo, pela Corte 

IDH. 

Por outro lado, a atuação contenciosa deste Tribunal Internacional é delimitada por uma 

série de elementos que precisam ser confirmados, como o próprio reconhecimento expresso de 

sua competência por parte do Estado.  

Superado esse instante, no entanto, outro importante elemento que deve ser observado 

é a aplicação do princípio da subsidiariedade. Este estabelece o dever precípuo do Estado diante 

da prevenção e da reparação de direitos das vítimas e a posterior atuação de um tribunal 

internacional, em caso de fracasso na execução das referentes tarefas73. Em outras palavras, 

primeiramente devem ser esgotados os recursos internos do Estado para depois haver a 

possibilidade de utilização dos recursos de proteção internacional, nos termos do artigo 46. 1, 

alínea “a” do Decreto nº 678/92. 

A atuação equilibrada da Corte IDH, baseada nos princípios da ordem pública e do 

esgotamento dos recursos internos, é, ainda, justificada em função do seu enquadramento 

enquanto instância judicial de proteção de direitos humanos, provinda do ordenamento 

internacional74. 

Desse modo, diante do princípio da prevalência dos direitos humanos, consagrado pelo 

artigo 4º, inciso II da CF/88, as sentenças proferidas por este tribunal internacional devem ser 

respeitadas, sempre observando a regra do esgotamento dos recursos internos, dado que sua 

aplicação nas relações internacionais, além de facilitar a aplicação das decisões da Corte IDH, 

fortalece os mecanismos internacionais voltados para a promoção dos direitos humanos75. 

                                                           
73 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 

78. 
74 MAZZUOLI, op. cit., p. 913. 
75 PORTELA, op. cit., p. 1.046. 
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 Já em relação ao princípio do respeito à ordem pública, nesse sentido, pode-se dizer 

que, uma vez reconhecida a competência da Corte IDH pelo Brasil, bem como os consequentes 

elementos de sua atuação, não há que se falar em desrespeito àquele, muito menos na 

necessidade de homologar as sentenças por ela proferidas. 

 

4.1.3 Responsabilidade Internacional do Estado Brasileiro no SIDH 

 

No direito internacional privado, perante a relação entre dois sujeitos particulares de 

Estados diferentes, é provável que sejam estabelecidos obrigações e deveres que merecem ser 

observados por ambos.  Dessa forma, caso um deles viole alguma dessas obrigações, tanto de 

forma comissiva quanto omissiva, causando prejuízo ao outro, ele será sujeito à uma sanção 

para repará-los. 

O mesmo ocorre em uma relação em que uma das partes é o Estado e a outra são pessoas 

físicas sujeitas à sua jurisdição, o que, no caso da temática dos direitos humanos, acaba 

envolvendo um organismo e/ou organização internacional. No entanto, essa relação parece 

tomar proporções maiores, em razão de um alcance dos efeitos da violação e dos atores 

envolvidos nos casos, com o objetivo de restabelecer a ordem anterior ou, em caso de 

impossibilidade desta, aplicar as devidas indenizações pecuniárias e/ou compensações. 

Por essa razão é que o autor Celso Renato Duvivier de Albuquerque Mello76 procura 

diferenciar a responsabilidade internacional daquela de âmbito interno: 

 

(...) a responsabilidade internacional apresenta características próprias em relação à 

responsabilidade no direito interno: a) ela é sempre uma responsabilidade com 

finalidade de reparar o prejuízo; o DI praticamente não conhece a responsabilidade 

penal (castigo, etc.); b) a responsabilidade é de Estado a Estado, mesmo quando é um 

simples particular a vítima ou o autor do ilícito; é necessário, no plano internacional, 

que haja o endosso da reclamação do Estado nacional da vítima, ou, ainda, o Estado 

cujo particular cometeu o ilícito é que virá a ser responsabilizado. 

  

Diferentemente do que ocorre diante da violação do direito de um particular deste por 

parte de outro Estado, na relação entre o Estado como violador, a pessoa privada como vítima 

e a organização e/ou órgão internacional como intermediador da relação e sujeito do direito 

internacional público - julgando, fiscalizando e exigindo explicações acerca da atuação desse 

Estado - o que ocorre é uma dinâmica que perpassa a discussão da soberania dos Estados, uma 

vez que há, perante a comunidade internacional, a assunção de um compromisso. 

                                                           
76 MELLO, op. cit., p. 499. 
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É inevitável observar, no entanto, que essa obrigação internacional do Estado detém 

diversas origens, não sendo relacionada apenas à violação de um direito, mas também à 

aplicação inadequada ou não observância do que foi pactuado nas normas consuetudinárias - o 

que gera um fator político perante tentativas de limitar o uso da força nos tratados, nos 

princípios gerais de direito e outras fontes como, por exemplo, decisões vinculantes77. 

Assim, através desse compromisso, o Estado passa a estar vinculado a determinadas 

obrigações, em virtude do aceite dado perante a comunidade internacional, através dos tratados 

estabelecidos, bem como das obrigações erga omnes, cuja imposição está desvinculada do 

aceite. 

Nesse sentido, afirma Valério de Oliveira Mazzuoli: 

 

No que tange à responsabilidade internacional dos Estados por violação dos direitos 

humanos, entende-se que não somente o descumprimento de normas convencionais 

(tratados) acarreta a sua responsabilidade internacional, senão também o desrespeito 

às obrigações erga omnes de proteção, que decorrem do direito internacional 

costumeiro.78 

 

Dessa maneira, quando o mesmo viola a obrigação de respeitar e garantir o direito de 

seu nacional, consequentemente, uma nova obrigação será gerada. Em outras palavras, diante 

do descumprimento da obrigação inicial de não violação do direito humano garantido ou, até 

mesmo, de uma norma jurídica que ele aceitou perante essa comunidade, surgirá a obrigação 

de reparação dos danos causados. 

Cabe, no entanto, examinar se há ou não a possibilidade de responsabilizar 

internacionalmente o Estado, já que em determinadas situações, pode-se dizer que há o uso de 

seu “nome”, isto é, particulares violam direitos humanos dentro de sua jurisdição, porém sem 

o seu conhecimento de determinada situação de risco real e imediato à uma pessoa 

determinada79. 

A responsabilidade internacional, quando devidamente atestada, torna-se um dos 

fundamentos em favor da não homologação de uma sentença internacional, visto que ela 

conecta um Estado à um organismo internacional, por intermédio dessa obrigação previamente 

assumida e mais, perante um sistema e uma comunidade em que é fortalecida e orientada pela 

                                                           
77 MARCHISIO, op. cit., p. 310.  
78 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2018, p. 44. 
79 REY, Alejandro Sabástian. Los Derechos Humanos en el Derecho Internacional. Ciudad autónoma de Buenos 

Aires: Infojus, 1ª ed., 2014. p. 179. 
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cooperação de inúmeros outros Estados, diante de interesses comuns, o que justifica, por 

exemplo, a reclamação por um Estado da violação de uma obrigação erga omnes por outro. 

Se por um lado, a homologação de sentença proferida por um outro Estado serve como 

limitação à atuação, bem como busca pela segurança jurídica no ordenamento interno, por outro 

a homologação da sentença proferida por um organismo internacional serviria, mais uma vez, 

como um entrave à efetiva reparação dos prejuízos causados. 

Isso é justificado pela própria lógica no qual o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos atua - supranacional e não intergovernamental - e a consequente classificação da 

Corte IDH enquanto Tribunal Internacional Supranacional, assim como pela natureza 

condenatória das sentenças proferidas pela Corte IDH. Uma vez reconhecida a competência da 

Corte, os Estados se obrigam a cumprir integralmente com as reparações estabelecidas pela 

mesma, com fundamento no artigo 68.1 c/c o artigo 2º, ambos do Decreto nº 678/92. 

Não obedecer ao estabelecido nas sentenças gera a imputação de responsabilidade 

internacional, sem razão de escusa por alegação de prescrição ou decadência, muito menos por 

denúncia da CADH, já que as prováveis violações que foram apresentadas à Corte IDH antes 

da denúncia serão examinadas80, tudo isso em função da preocupação principal dessa 

responsabilidade, isto é, do indivíduo. 

Outra questão é pela própria lógica do esgotamento dos recursos internos, um dos pré-

requisitos estabelecido pelo artigo 46 do Decreto nº 678/92 de admissão da petição ou 

comunicação81, apresentada nos termos dos artigos 44 e 45 à CIDH. 

Esse critério, considerado como dever do Estado, é utilizado nas ocasiões em que há o 

devido processo legal dos direitos na legislação interna; diante da comprovada permissão para 

o acesso aos recursos da jurisdição interna à provável vítima, bem como o oferecimento da 

                                                           
80 BERNARDES, Marcia Nina. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos como Esfera Pública 

transnacional: aspectos jurídicos e políticos da implementação de decisões internacionais. Revista Internacional 

de Direitos Humanos, v. 8, n. 15, dez. 2011, p. 147. 
81 “1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela 

Comissão, será necessário: a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo 

com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; b) que seja apresentada dentro do prazo de 

seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão 

definitiva; c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução 

internacional; e d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio 

e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 2. as disposições 

das alíneas "a" e "b" do inciso 1º deste artigo não se aplicarão quando: a) não existir, na legislação interna do 

Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenha sido 

violados; b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição 

interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os 

mencionados recursos”. 
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possibilidade de esgotamento de todos os recursos interno; e perante a justificação de demora 

na decisão sobre esses recursos, tudo isso conforme o artigo 46. 2 do Decreto nº 678/92. 

Em outras palavras, diante do não esgotamento dos recursos internos, o Estado deverá 

demonstrar que os remédios formais existem; se eles são adequados, apropriados e efetivos  

para o tipo de violação alegada, isto é, se é adequada para tratar do direito legal supostamente 

violado; se são capazes de produzir os resultados preventivos; bem como se esses remédios 

estão disponíveis à provável vítima, isto é, eles devem existir ao tempo em que a petição é 

submetida à Comissão e deve haver adequação da parte que pretende buscar o relativo 

remédio82. 

A ligação entre esse critério e a homologação da sentença, é justamente o fato de última 

via para a busca da reparação. Isso porque, no Brasil, geralmente há a presença de todos os 

requisitos estabelecidos pela CADH, bem como a existência de mecanismos jurídicos internos 

possíveis de garantir a reparação dos direitos violados, até mesmo de estrutura para a tentativa 

de mudança e consequente observância dos parâmetros e ditames internacionais de proteção 

dos direitos humanos, como a adoção de políticas públicas e determinadas alterações 

legislativas de melhoria. 

Se mesmo diante das possibilidades de atuação interna, determinado caso é levado à 

submissão da Corte IDH, após percorrer um longo caminho entre a análise da CIDH e o 

estabelecimento de recomendações por meio de relatórios, pode-se dizer que há um desperdício 

de resolução sem o provável constrangimento perante a comunidade internacional e, 

consequentemente, a inevitabilidade da atuação daquele Tribunal Internacional para que o 

acesso à justiça, bem como a garantia do(s) direito(s) violado(s) seja efetivada. 

A responsabilidade internacional do Estado, ante o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, liga-se, ainda, a um objeto amplo, isto é, quando a Corte IDH profere sentença em 

face do Estado, diante das violações de direitos humanos, as reparações estabelecidas pela 

mesma visam garantir “ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados”.83 

O que ocorre, segundo André de Carvalho Ramos84, é que a responsabilidade 

internacional do Estado diante desse sistema, obriga o mesmo ao cumprimento total das 

reparações estabelecidas pela sentença da Corte, nos termos do artigo 68.1 do Decreto nº 

678/92, diferentemente do Sistema da Convenção Europeia de Direitos Humanos, no qual há a 

liberdade de escolha do Estado das reparações estabelecidas pela Corte Europeia de Direitos 

                                                           
82 PASQUALUCCI, op. cit., p. 95. 
83 Vide artigo 63 do Decreto nº 678/92. 
84 RAMOS, op. cit., p. 259. 
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Humanos, bem como a possibilidade de fixação de uma reparação equitativa pecuniária pela 

mesma, diante da impossibilidade de retorno à situação anterior de forma integral.  

Dessa maneira, após proferida a sentença pelo Tribunal Internacional e havendo o não 

cumprimento total da mesma, enquanto no Sistema Interamericano, o Estado-membro será 

submetido à uma nova responsabilização, aquele do Sistema Europeu apenas ficará obrigado a 

indenizar a vítima da violação cometida. 

A obrigação de cumprir com o disposto nas sentenças da Corte IDH configura, portanto, 

uma correspondência ao princípio geral do direito da boa-fé, um dos orientadores da atuação 

no Direito Internacional, consagrado por tratados, por exemplo, como a Carta das Nações 

Unidas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 19.841 de 22 de outubro de 1945, em seu artigo 

2º.1, estabelecendo que “Todos os Membros, a fim de assegurarem para todos em geral os 

direitos e vantagens resultantes de sua qualidade de Membros, deverão cumprir de boa-fé as 

obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta”. 

A própria jurisprudência da Corte tem previsto que o princípio básico do direito da 

responsabilidade do Estado é aquele voltado à obrigação deste de cumprir com seus deveres 

convencionais internacionais de boa-fé, isto é, pacta sunt servanda85. 

A importância da responsabilidade internacional é tamanha que vem elencada como 

uma das reparações na sentença da Corte IDH, através da obrigação do reconhecimento público 

da mesma pelo Estado, diante de casos em que foram declaradas violação ao direito à vida; à 

integridade pessoal; ou à liberdade da vítima, como é possível observar, por exemplo, no Caso 

Molina Theissen vs. Guatemala, em estado de supervisão de sentença; e no Caso Gomes Lund 

e outros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. 

Esse ato, portanto, procura não só relembrar a sociedade do ocorrido e impedir sua 

repetição no futuro, mas também serve para reconhecer a dignidade das vítimas, bem como 

consolo e respeito de seus familiares, de modo que as reparações estabelecidas pela Corte IDH 

sejam humanizadas86. 

 

4.1.4 O Caso Damião Ximenes Lopes e o Decreto nº 6.185/2007 

 

Em 1º de outubro de 1999 o senhor Damião Ximenes Lopes, portador de deficiência 

mental, foi internado em um centro de atendimento psiquiátrico privado denominado “Casa de 

                                                           
85 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CORTE IDH. Resolução da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 15 julh. 2009, Considerando quinto, p. 06. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lund_se_01_portugues.pdf>. Acesso em: 01 maio 2019. 
86 PASQUALUCCI, op. cit., p. 205. 
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Repouso Guararapes”, operando no âmbito do sistema público de saúde do Brasil, no Município 

de Sobral (Ceará), onde foi submetido a condições desumanas e degradantes de hospitalização, 

bem como ao tratamento agressivo por parte dos funcionários do centro, o que culminou em 

sua morte quatro dias após sua internação87. 

Esse é um breve resumo do primeiro caso que condenou o Brasil a reparações 

determinadas pela Corte IDH, mediante sentença internacional de 04 de julho de 2006, com o 

objetivo de reparar os danos causados e que serve como um “marco” da atuação do Estado 

através do seu dever em promover e garantir o cumprimento integral dos dispositivos da CADH. 

A reparação que assim caracterizou esse caso foi o pagamento de uma indenização aos 

familiares do senhor Damião Ximenes Lopes pela omissão do Estado Brasileiro em apurar as 

responsabilidades em âmbito interno, após várias tentativas da CIDH, o que terminou com a 

aplicação do artigo 42 do Regulamento da CIDH para obter a manifestação do mesmo, uma vez 

que, diante do objetivo de reconhecê-la e cumpri-la, foi emitido o Decreto nº 6.185/2007 pelo 

Poder Executivo. 

Esse Decreto, emitido em 13 de agosto de 2007, atribuiu competência à Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SNDH) - atual Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

(SEDH) - da Presidência da República para providenciar o pagamento dessa indenização, bem 

como promover a gestão necessária ao atendimento dos demais dispositivos da decisão 

internacional88. 

Referente autorização foi um avanço, ainda que mínimo, da iniciativa do Poder 

executivo brasileiro em fazer cumprir as reparações e, consequentemente, buscar a legitimidade 

da atuação da Corte IDH, além de servir enquanto instrumento de repercussão no âmbito interno 

para a observância e adoção de medidas legislativas referentes ao tema da saúde mental no país, 

em decorrência da posterior criação da Lei nº 10.216/2011. 

Em outras palavras, acredita-se que o decreto editado serviu de propulsor para o 

cumprimento total das reparações de cunho indenizatório, tanto material quanto imaterial, 

quando comparadas com as demais; questão, no entanto, que gera controvérsia entre os teóricos: 

 

Os dualistas conservadores diriam que sim, e que foi justamente o que fez o Decreto 

6.185/2007, ou seja, incorporou ao ordenamento jurídico nacional a decisão da Corte, 

ao tempo em que o Estado brasileiro declarava sua submissão à decisão. Os humanistas 

diriam que não. O Brasil ao editar o Decreto 6.185/2007 estava apenas cumprindo outro 

requisito da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece em seu art. 

                                                           
87 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANNOS – CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes versus 

Brasil. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença de 4 julh. 2006. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2019. 
88 ANNONI; CORREIA, op. cit., p. 198. 
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68: “ Os Estados partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte 

em todo caso em que forem partes.89  

 

As autoras Cássia Maria Rosato e Ludmila Cerqueira Correia, em 2011, elaboraram um 

quadro destrinchando cada reparação determinada pela Corte IDH ao Estado Brasileiro, com o 

intuito de esclarecer essa situação, por intermédio da separação entre as modalidades de 

cumprimento (total, parcial e pendente de cumprimento), conforme é possível observar na 

figura do Anexo 1 do presente trabalho. 

Diante disso, torna-se evidente, portanto, que para o Caso Damião Ximenes, a 

elaboração do Decreto nº 6.185/2007 foi sim um propulsor para o efetivo cumprimento das 

reparações de caráter indenizatório, medida que pode, inclusive, ser útil a outros casos que são 

submetidos ao julgamento da Corte, apesar de não garantir o cumprimento total de todas as 

reparações. 

Percebe-se, portanto, que ainda há obstáculos no cumprimento total das demais 

reparações estabelecidas por este tribunal internacional, na medida em que, diante das 

informações acostadas ao sítio da Corte90, relativo aos casos em etapa de supervisão de 

sentença, o Caso Damião Ximenes Lopes ainda encontra duas medidas em cumprimento 

parcial: a investigação dos feitos em tempo razoável, bem como o estabelecimento de 

programas de capacitação para profissionais que atuam na área de saúde mental. 

Nesse sentido, destaca Márcia Nina Bernardes91: 

 

Com relação às indenizações, o artigo 68.2 da CADH dispõe que o pagamento deve ser 

feito de acordo com o procedimento interno vigente. No Brasil, a questão ainda está 

pendente e discute-se a necessidade de homologação da sentença da Corte e a 

obrigatoriedade do sistema de precatórios para esses pagamentos, levando-se em 

consideração a morosidade desse sistema, o fato de a vítima já ter passado por um longo 

processo interno e internacional até a decisão da Corte e os próprios prazos para 

cumprimento de sentença estabelecidos pela Corte. 

 

Em outras palavras, apesar da CADH possibilitar que as reparações que determinam a 

indenização de cunho compensatório sejam executadas no Brasil pelo seu processo interno de 

execução de sentença contra o Estado brasileiro, observa-se que ainda não há posicionamento 

do mesmo nesse sentido, o que desestabiliza todo o sistema e prejudica as vítimas das violações 

de direitos humanos. 

 

                                                           
89 ANNONI; CORREIA; ibid., p. 213. 
90 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CORTE IDH. Casos en etapa de supervisión. 

Corte IDH, Costa Rica, São José, 2019. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>. Acesso em: 03 abr. 2019. 
91 BERNARDES, op. cit., p. 143. 
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4.2 ENABLING LEGISLATIONS E O PROJETO DE LEI Nº 4.667/2004 

 

Superadas essas questões elementares da homologação, cumpre aqui, com base nos 

elementos extraídos da análise realizada nas secções anteriores, destacar outra dificuldade 

encontrada pelas sentenças da Corte IDH, em âmbito contencioso, que atinge com maior força 

a efetividade do seu cumprimento total: a ausência de uma legislação nacional de procedimento 

próprio de cumprimento forçado ou as chamadas enabling legislations, conforme destaca o 

autor André de Carvalho Ramos92. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a situação enquadrada pelas enabling legislations vai 

em contramão àquela das chamadas enabling laws na Venezuela, por exemplo, sobre a 

promulgação constante de leis habilitadoras, o que deixou a população venezuelana sem 

garantia da segurança jurídica, visto que há uma mudança constante do sistema legal93. Na 

presente pesquisa, a questão é voltada não ao excesso, mas sim para a falta de normas. 

A dificuldade existente, num primeiro momento, faz-se presente justamente em razão 

do surgimento de dúvidas em relação ao órgão competente para realizar a execução no 

ordenamento interno, já que tanto a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência de 

República, quanto o Ministério das Relações Exteriores; os órgãos do Poder Executivo da União 

e a Advocacia-Geral da União, são agentes ativos no processo, bem como do modo de 

realização, isto é, o procedimento em si, influenciando diretamente na inércia da atuação desses 

órgãos e dessas Instituições. 

Atrelado a esse obstáculo, encontra-se, ainda, o não cumprimento do dever assumido de 

adotar disposições de direito interno, estabelecido pelo artigo 2º do Decreto nº 678/92: 

 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver 

garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 

comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 

disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 

necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.  

 

Este dispositivo assume um posicionamento em desfavor da tese da eficácia imediata 

das relações privadas94, já que os direitos fundamentais não são aptos de vincular os agentes 

particulares de forma imediata, isto é, estabelece a inevitabilidade da existência de uma lei 

intermediadora. Diante disso, os direitos só são aptos de produzir efeitos por meio de medidas 

                                                           
92 RAMOS, 2016, p. 387. 
93 BETANCOURT, Cristina Margarita Carbonell. Enabling Laws in Venezuela – Human Rights Violations through 

Frivolous Legislation by the Executive Branch of Power. M.A. Public Economics, Law and Politics, Leuphana 

Universitat Luneburg, 2014, p. 17. 
94 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 531. 
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legislativas que orientem a atuação judicial dos órgãos nacionais ou, conforme o texto legal, 

medidas de outra natureza. 

Apesar dessa obrigação geral a todos os Estados-parte, cada um adota os procedimentos 

internos que melhor acolham suas necessidades, seus interesses e, até mesmo, suas estruturas, 

em virtude da particularidade existente.  

O Peru, por exemplo, em razão do disposto no artigo 205 da Constituição Política de 

2003 e no artigo 40 da Lei nº 23506 de habeas corpus e de amparo de 1982, é um dos países da 

América Latina que mais se ateve formalmente a esse compromisso, diante da promulgação da 

Lei nº 27.775/2002, definindo o procedimento de execução das sentenças supranacionais; do 

Decreto Supremo nº 007-2005-JUS de 2005, que regulamentou a designação e o desempenho 

dos Agentes do Estado peruano perante a CIDH; bem como o estabelecimento do Plano 

Nacional de Direitos Humanos 2006-2010, cujo projeto foi encarregado ao Conselho Nacional 

de Direitos Humanos (CNDH)95. 

A grande maioria dos países, no entanto, que promulgaram leis no âmbito interno 

relativas ao cumprimento dessas obrigações internacionais, o fizeram apenas em relação às 

obrigações de pagar, isto é, abordam apenas sobre os prejuízos de ordem econômica (à título 

de indenização compensatória), sem englobar às de fazer e/ou não fazer.  

Um exemplo disso é o caso da Colômbia que, por sua vez, aprovou em 1996 a Lei nº 

288, estabelecendo instrumentos para a indenização decorrente do prejuízo causado às vítimas 

de violação de direitos humanos, em virtude do que é determinado pelos órgãos internacionais 

de direitos humanos, como a possibilidade de celebração de conciliações ou incidentes de 

liquidação desses prejuízos, observado, no entanto, determinados requisitos, conforme o artigo 

2º da mesma96.  

Essa lei, apesar de necessária em seu caráter formal para a efetiva execução e 

consequente cumprimento dos prejuízos causados às vítimas de violações de direitos humanos, 

deixou de incluir a Corte IDH em seu texto legal, mesmo reconhecendo sua competência 

                                                           
95 LANDA, César. Implementação Das Decisões Do Sistema Interamericano De Direitos Humanos No 

Ordenamento Constitucional Peruano. In: Implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências nacional. Rio de Janeiro: CEJIL, 2009, p. 143. 
96 “Artículo 2º. Para los efectos de la presente Ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes de 

liquidación de perjuicios respecto de aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relación con los 

cuales se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de 

Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido 

en una violación de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios. 

2. Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos 

humanos proferido por un Comité constituido por: a) El Ministro del Interior; b) El Ministro de Relaciones 

Exteriores; c) El Ministro de Justicia y del Derecho; d) El Ministro de Defensa Nacional”. 
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contenciosa em 1985, fazendo referência apenas ao Comitê de Direitos Humanos do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e à CIDH97. 

Já em outros países, como o Brasil e a Argentina, por exemplo, houveram algumas 

tentativas de regulamentar o procedimento interno de execução e cumprimento das sentenças 

da Corte IDH, por intermédio do estabelecimento de Projetos de Lei e Decretos, porém a 

questão, que possui relação com a necessidade ou não de homologação das sentenças 

internacionais, ainda se encontra em discussão no país. 

O Projeto de Lei 6192-D-02 (Alfredo Bravo e outros), por exemplo, da Argentina, cria 

o Comitê de Ministros para atender às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos 

Humano, bem como o Projeto de Lei S-01-0327 (José A. Romero Feris), que declara a 

obrigatoriedade de proposições e recomendações da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, ilustram situações de aparente resolução dos problemas de execução das sentenças, 

já que permanecem sem aprovação. 

No caso, a aprovação desses projetos serviria como um impulso ao cumprimento das 

reparações de caráter não pecuniário e/ou indenizatório98, que são as que encontram maior 

dificuldade diante da reparação e cumprimento total, sendo esta uma exigência primária de 

todas as decisões que adquiriram qualidade de coisa julgada, conforme estabeleceu o Tribunal 

Constitucional do Peru, perante o Caso Jorge Luis Pacheco Munayco y otros: 

 

Portanto, este Tribunal enfatizou que o respeito e execução das sentenças é um dos 

elementos básicos de identificação de qualquer Estado democrático de direito, e seu 

não cumprimento, uma patologia que compromete seriamente sua própria existência. 

A importância de cumprir uma sentença que tenha adquirido a qualidade de coisa 

julgada não está associada ao nível funcional do juiz ou tribunal que a emite; nem tem 

a ver, em última análise, com a sua correção do ponto de vista da lei. Sua infalibilidade 

deriva do fato de que a decisão não pode ser mais revisada. Portanto, tem que ser 

cumprido em seus próprios termos (Tribunal Constitucional del Perú, 2017, tradução 

nossa)99.  

                                                           
97 OSUNA, Karla Irasema Quintana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ejecución de sus 

sentencias en Latinoamérica. Instituto de Investigaciones Jurídicas de La Universidad Nacional Autônoma de 

México. Ciudad Universitária, 2002, p. 17. 
98 Essa separação entre a natureza das obrigações é trazida pela própria Convenção Americana de Direitos 

Humanos, em seu artigo 63, ao estabelecer que as sentenças proferidas pela Corte IDH determinarão as reparações 

como consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o 

pagamento de indenização justa à parte lesada. 
99 “De ahí que este Tribunal haya destacado que el respeto y ejecución de las sentencias constituye uno de los 

elementos identificatorios básicos de todo Estado democrático de derecho, y su no observancia, una patología 

que compromete seriamente su existencia misma. La importancia del cumplimiento de una sentencia que ha 

adquirido la calidad de cosa juzgada no está asociada al nivel funcional que tenga el juez o tribunal que la expida; 

tampoco tiene que ver, en última instancia, con su corrección desde el punto de vista del derecho. Su infalibilidad 

deriva de que lo decidido no puede ser ulteriormente revisado. Por ello, es que tiene que cumplirse en sus propios 

términos”. Disponível em: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/01245-2014-AA%20Resolucion.pdf>. Acesso 

em: 08 abr. 2019. 
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Nessa linha, através de uma pesquisa feita pelo autor Damián González-Salzberg (2011) 

relativo a seis casos sentenciados pela Corte contra a Argentina (Garrido Baigorria, Cantos, 

Bulacio, Bueno Alves, Kimel e Bayarri), observa-se que diante de reparações como pagamento 

de indenização; custas e gastos; realização de publicidade; reconhecimento; juízo e mudança 

legislativa,  em todos, com exceção do Caso Buenos Alves, houve o cumprimento total das duas 

primeiras reparações, como é possível observar no quadro abaixo100:  

 

Quadro 2 - A situação de cumprimento de sentença da Corte IDH na Argentina, 2011 
 

 
Fonte: (SALZBERG, 2011). 

 

O quadro ilustra a situação que ocorre em diversos países da América Latina que se 

submeteram à competência contenciosa da Corte IDH. Ocorre, portanto, o não cumprimento 

integral das decisões proferidas por esse tribunal, mas sim o cumprimento seletivo das mesmas, 

o que tem demonstrado a falta de preocupação dos tribunais nacionais, resultado que vai na 

contramão do objetivo dos Tribunais Internacionais101. 

Diante dessa situação, o internacionalista Antônio Augusto Cançado Trindade afirma o 

perigo desse “parcelamento” do cumprimento das referidas sentenças, in verbis: 

                                                           
100 SALZBERG, Damián A. González. La implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en Argentina: un análisis de los vaivenes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de 

la nación. Revista internacional de derechos humanos. São Paulo: Rede Universitária de Direitos Humanos - SUR, 

v. 8, n. 15, dez., 2011, p. 19. Disponível em: 

<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/46796/implementacion_sentencias_corte_salzberg.pdf>. Acesso em: 

22 abr. 2019. 
101 Nesse sentido, o autor Antônio Augusto Cançado Trindade determina a necessidade de imposição da posição 

principista, afastando as considerações de cunho pragmático, para essa importante questão de ordem pública 

internacional e ao rule of law. (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os Tribunais Internacionais 

Contemporâneos. Brasília: FUNAG, 2013, p. 64. Disponível em: <http://funag.gov.br/biblioteca/download/1018-

tribunais-internacionais-contemporaneos.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018). 
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(...) quando eu tinha acabado minha Presidência, se tomou uma decisão de registrar 

no informe anual da Corte para Assembleia Geral e Conselho Permanente também os 

casos de cumprimento parcial de sentença. E sempre eu, durante o meu período tinha 

sustentado que cumprimento de sentença ou é completo ou não é. Que se há partes da 

sentença que não foram cumpridas não há execução da sentença. Por exemplo, 

reparações pecuniárias sempre cumprem. Mas investigações dos fatos, sanção dos 

responsáveis, os casos mais graves nunca cumprem102. 

 

O Brasil encontra-se em conjuntura semelhante, tanto diante da regulamentação de 

instrumentos normativos voltados para o cumprimento mais efetivo das sentenças, quanto da 

concretude desse resultado, isto é, perante os mecanismos e os resultados. 

No país, não há qualquer tipo de regulamentação relativo ao modo de cumprimento das 

decisões por tribunais internacionais no geral, o que engloba a Corte IDH, tanto em relação a 

reparações pecuniárias, quanto aquelas de outra natureza divergente desta. 

O primeiro instrumento normativo foi o Projeto de Lei nº 3.214/2000, de autoria do 

Deputado Federal Marcos Rolim (PT/RS), que dispõe os efeitos jurídicos das decisões da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, bem como estabelece que quando as decisões forem de caráter indenizatório, 

constituir-se-ão em títulos executivos judiciais e estarão sujeitas à execução direta contra a 

Fazenda Pública Federal. 

O referido PL não prosperou e foi arquivado em fevereiro de 2004 pela Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados, com fundamento no artigo 105 do seu Regimento Interno 

(Resolução nº 17 de 1989)103. 

O segundo e último estabelecido foi o Projeto de Lei nº 4.667/2004, cuja autoria foi do 

Deputado Federal José Eduardo Cardozo (PT/SP), dispondo sobre os efeitos jurídicos das 

decisões dos organismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Apesar de ter sido 

aprovado em novembro de 2010 pela Câmara dos Deputados, o referente projeto encontra-se 

arquivado após despacho de dezembro de 2004, encaminhado o mesmo à análise da Comissão 

                                                           
102 Cf. entrevista feita por Antônio Augusto Cançado Trindade em 2016 ao Canal de “Debates Virtuais” e publicada 

pela Revista de Direito Constitucional Internacional Comparado, p. 21. [LEGALE, Siddharta (E.); ZELESCO, 

Rafael (E.). Revista de Direito Constitucional Internacional Comparado, v. 1, nº 1, p. 09-24, 2017. Disponível 

em: <https://nidh.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Revista-de-Direito-Constitucional-Internacional-e-

Comparado-V.1-n%C2%BA1-2017.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019]. 
103 “Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas 

à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 

pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II - já aprovadas em turno 

único, em primeiro ou segundo turno; III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV - de iniciativa 

popular; V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. Parágrafo único. A proposição 

poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias 

da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que 

se encontrava”. 
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de Direitos Humanos e Minorias; Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e 

Justiça e de Cidadania104. 

O principal problema encontrado neste projeto de lei é o fato de que não há qualquer 

informação acerca do órgão encarregado para executar as decisões dos organismos 

internacionais, bem como dos detalhes de um procedimento de execução das indenizações ou, 

até mesmo, informações sobre a execução de natureza não pecuniária105, o que encaminha para 

a mesma situação das já mencionadas conjunturas legislativas da Colômbia. 

No ano de 2002, no entanto, entre a criação dos dois projetos de lei, deu-se origem ao 

Decreto Lei nº 4.433, com o fim de instituir a Comissão de Tutela dos Direitos Humanos da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. Esse instrumento normativo foi um passo 

importante para o alcance efetivo da garantia dos direitos humanos, dentre outros motivos, em 

razão da competência da mesma, estabelecido pelo artigo 2º, II do referente dispositivo, de 

“promover, fiscalizar e adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos”. 

A questão é que a simples gestão dessa Comissão, apenas têm auxiliado no cumprimento 

de obrigações pecuniárias. A falta de especificações acerca do procedimento de execução das 

obrigações de fazer ou não fazer, por exemplo, é um fator prejudicial para a atuação deste e de 

outros organismos/organizações de tutela dos direitos humanos. 

Isso porque, nos termos do artigo 68.2 do Decreto nº 678/92, as reparações 

indenizatórias de cunho compensatório podem ser executadas no Brasil pelo procedimento 

interno relativo às execuções de sentenças contra o mesmo106. 

Dentre os dezessete países da América Latina que reconheceram a competência 

contenciosa da Corte IDH, apenas cinco possuem legislação nacional de procedimento próprio 

de cumprimento das sentenças proferidas por este tribunal internacional, conforme é possível 

observar no APÊNDICE 2, diante do quadro elaborado107 com os países latino-americanos que 

                                                           
104 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4667/2004. Brasília, Distrito Federal, Dep. José Eduardo 

Cardozo, PT/SP, 15 dez. 2004. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=273650>. Acesso em: 17 abr. 2019. 
105 PEREIRA, op. cit., p. 329. 
106 GONÇALVES, Maria Beatriz Ribeiro. Direito Internacional público e privado. Salvador: JusPODIVM, 2. ed. 

rev. ampl. e atual., 2015, p. 205. 
107 Alguns dos dados apresentados no quadro foram retirados do trabalho intitulado “Implementação das decisões 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências 

nacionais”, elaborado pela CEJIL, 2009, disponível 

em:<https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/implementacao_das_decisoes_do_sidh_port.pdf>, bem 

como da Convenção Americana de Direitos Humanos, signatários e Estado atual das ratificações, Declarações, 

Reservas, Denúncias, Retiradas, disponível em: < 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm>. 
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reconheceram a competência contenciosa desse tribunal internacional, bem como a existência 

ou não de procedimentos legislativos internos para a execução das sentenças da mesma. 

A falta de um mecanismo legislativo sólido e esclarecedor, parece, de certo modo, 

evidenciar uma omissão do Estado brasileiro, o que acaba dificultando o acesso à justiça das 

vítimas de violação dos direitos humanos, bem como seus familiares, a depender do caso, já 

que aparenta uma provável falta de interesse do poder público, em razão do mesmo ser o próprio 

alvo das decisões da Corte. 

Esse direito de acesso à justiça, por sua vez, mostra-se muito mais amplo do que 

simplesmente à sua limitação formal, segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, afirmando 

sua relação com as garantias do devido processo respeitadas e com o cumprimento da sentença 

(informação verbal)108. 

Como foi possível observar nas seções anteriores da presente pesquisa, apesar da 

desnecessidade da homologação das sentenças exaradas pela Corte IDH, é imprescindível a 

existência de procedimentos internos para a execução das mesmas, em razão dos limites de 

atuação dessa Corte Internacional, uma vez que o cumprimento das reparações estabelecidas 

está relacionado à autonomia dos poderes nacionais, bem como ao próprio poder do Estado 

brasileiro de gerir os assuntos internos.   

Para esclarecer essa situação, buscou-se demonstrar, na forma de gráficos, o 

cumprimento das reparações proferidos pela Corte IDH ao Brasil no ano de 2018, em relação a 

07 (sete) casos contenciosos (Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil; Caso Garibaldi Vs. Brasil; Caso 

Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil; Caso Trabalhadores da Fazenda 

Brasil Verde Vs. Brasil; Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil; Caso Povo Indígena Xucuru e 

seus membros Vs. Brasil; Caso Herzog e outros Vs. Brasil), tudo isso de acordo com o Relatório 

Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos e com as informações prestadas no portal 

online da Corte sobre os casos em etapa de supervisão de sentença109. 

Em proporções gerais, segundo o Relatório Anual de 2018, a Corte IDH apontou a 

existência de 36 (trinta e seis) Resoluções de cumprimento de sentença, relacionados a 37 (trinta 

e sete) casos; declarou a recepção de 352 relatórios e anexos dos Estados-parte em 148 (cento 

e quarenta e oito) dos 208 (duzentos e oito) casos contenciosos em etapa de supervisão de 

                                                           
108 LEGALE; ZELESCO, op. cit., p. 14. 
109 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CORTE IDH. Casos en etapa de supervisión. 

Corte IDH, Costa Rica, São José, 2019. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>. Acesso em: 03 abr. 2019; 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CORTE IDH. Resolução da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 15 julh. 2009, Considerando quinto, p. 06. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lund_se_01_portugues.pdf>. Acesso em: 01 maio 2019. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=394&lang=es
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cumprimento de sentença; a realização em todos os duzentos e oito casos de supervisão de 

cumprimento, sendo sete relativos ao Brasil; bem como o arquivamento por cumprimento total 

de dois casos: Caso Andrade Salmón Vs. Bolívia (sentença de 01 de dezembro de 2016) e o 

Caso Valencia Hinojosa e outra Vs. Equador (sentença de 29 de novembro de 2016). 

Diante dos três estágios de cumprimento - total, parcial e a pendência de cumprimento 

- algumas das reparações mais constantes são relativas ao pagamento de indenização material 

e imaterial; à publicação da sentença no diário oficial; ao pagamento de custas e gastos gerados 

no âmbito interno e no processo internacional perante o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos; às reformas e formulações normativas, bem como à execução de políticas públicas e 

mudanças de práticas administrativas. 

Considerando as obrigações como o pagamento de indenizações de dano material e 

imaterial e o pagamento ou reembolso de custas e gastos gerados no âmbito interno e no 

processo internacional perante o SIDH, enquanto aquelas de natureza indenizatória/pecuniária, 

foi possível traçar, em virtude dos setes casos envolvendo o Brasil em estágio de supervisão de 

cumprimento de sentença, a relação entre o número de casos com resultado positivo para 

cumprimento; com resultado negativo e o total dos casos, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Cumprimento das reparações da Corte IDH pelo Estado Brasileiro, 2018 

  

 
 

Relacionado a esses dados, é possível observar mais de perto a relação de cada caso com 

o cumprimento das diversas reparações, diante da contagem das mesmas. Diante de cada 
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sentença proferida pela Corte IDH e disponibilizada livremente, é possível observar, por 

exemplo, que no Caso Herzog, houve um total de 00,00% (zero por cento) de cumprimento de 

reparações, sendo que até mesmo as duas de natureza pecuniária - reembolsar o Fundo de 

Assistência Jurídica às Vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo montante 

foi desembolsado durante o processamento do caso para pagar as quantidade fixadas por danos 

imateriais, bem como o reembolso de custas e gastos - encontram-se em estado de pendência. 

As outras reparações, como a adoção de medidas mais adequadas de acordo com as suas 

instituições, para que reconhecer, sem exceção, a não aplicabilidade das ações emergentes de 

crimes de lesa humanidade e internacional, em resposta ao julgamento e aos padrões 

internacionais no assunto; e reinício, com a devida diligência, da investigação e o processo 

penal que corresponde aos fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975 para identificar, processar 

e, quando apropriado, punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog110, em 

atenção ao caráter do crime contra a humanidade de tais atos e as consequências jurídicas 

correspondentes para o direito internacional, são as que dependem de um procedimento de 

execução interno claro, em razão da complexidade e dificuldade de alcance de formas e meios 

a compelir o Brasil de observar no âmbito interno. 

Diante do gráfico abaixo, examina-se que o Caso Damião Ximenes Lopes e Caso 

Garibaldi são os que possuem melhor resultado de cumprimento das reparações, sendo 

obedecidas, em ambas, a publicação no diário oficial; o pagamento de indenização material e 

imaterial; bem como pagamento de custas e gastos gerados no âmbito interno e no processo 

internacional perante o SIDH; e pendentes de cumprimento, em ambas, a garantia do processo 

em âmbito interno de investigação e sanção dos responsáveis, com acréscimo ao primeiro caso, 

da continuação de programa de formação e capacitação para o profissional médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Cf. informações das Resoluções emitidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e divulgadas pela     

lista de casos em etapa de supervisão. (CORTE INDERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CORTE 

IDH. Caso Herzog y otros Vs. Brasil: reparaciones pendientes de cumplimiento. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/SCS/brasil/herzog/herzogp.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2019).  

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/SCS/brasil/herzog/herzogp.pdf
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Gráfico 2 - Relação entre o cumprimento das reparações estabelecidas pela Corte IDH de 

cada caso no estado de supervisão do cumprimento de sentença até 2018 

 
 

Destaca-se, ainda, que tanto no Caso Damião Ximenes Lopes, quanto no Caso Garibaldi, 

o resultado positivo do cumprimento total das reparações de natureza indenizatória e/ou 

pecuniárias (custas e gastos), deu-se em razão da promulgação do Decreto nº 6.815/2007, 

conforme já analisado em subseções anteriores, bem como do Decreto nº 7.307/2010, 

respectivamente. 

O descumprimento das reparações estabelecidas na sentença proferida pela Corte IDH, 

visualizado diante do processo de supervisão de sentença, destaca o descaso do Estado com a 

competência deste tribunal e demonstra que a falta de um procedimento interno que 

regulamente a execução das mesmas só agrava esse quadro. Isso porque ao aceitar a 

competência desse tribunal internacional, o Brasil cede o poder àquele para supervisionar o 

cumprimento das reparações e equivalentes obrigações assumidas. 

Ocorre que, por conta disso, determinadas organizações de direitos humanos, recorrem 

à solicitação de medidas provisórias perante a Corte para que haja execução das reparações 

estabelecidas, por exemplo, como é possível observar no caso dos massacres de El mozote, em 

El Salvador, diante da rápida iniciativa de criação da Lei de Reconciliação Nacional pela 

Assembleia Legislativa, sem a inclusão das vítimas nesse processo, com o intuito de incluir 
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disposições contrárias às obrigações internacionais assumidas pelo Estado, o que foi obstado 

pela sentença proferida pela Corte e ilustra o desprezo do seu conteúdo111. 

Isso evidencia que esse quadro atual do cumprimento das reparações proferidas pela 

Corte IDH, apesar de não ser o único meio de busca da concretização e efetividade dessas 

sentenças, limita outros órgãos e esferas de poder da organização jurídica brasileira, o que 

ilustra a essencialidade da existência de procedimento legislativos internos de execução das 

decisões da Corte, com a devida inclusão da mesma como órgão de alcance dos preceitos 

estabelecidos, bem como a ampliação das obrigações abarcadas, isto é, a determinação tanto 

das obrigações de pagar, quanto das obrigações de fazer e não fazer. 

Percebe-se, portanto, a capacidade do Estado brasileiro, diante do trabalho conjunto das 

esferas jurídicas, para o cumprimento das obrigações internacionais de direitos humanos 

assumidas perante a comunidade internacional, o que não é explorada e valorada no país, 

deixando outros órgãos, quando também não se encontram indispostos, sobrecarregados para a 

atuarem em prol da reparação dos direitos humanos. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, para tanto, por intermédio dos Relatórios 

Anuais publicados e divulgados em seu domínio na internet112, alerta os Estados sobre a 

utilidade da participação ativa de órgãos e instituições nacionais. Como forma de auxílio diante 

da ausência de procedimento próprios de cumprimento forçado, determinado acordos entre a 

Corte e a defensoria de alguns países, por exemplo, são úteis para a tentativa de alcance dessa 

efetividade. 

Em seu Relatório Anual de 2016, por exemplo, a Corte mencionou o convênio assinado 

com a Defensoria dos Habitantes da Costa Rica e o acordo de implementação do convênio 

celebrado com a Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO), cujo corpo contempla o 

compromisso de diálogo entre os membros da FIO e da Corte sobre o papel dos ouvidores no 

cumprimento de sentença, em especial, sobre as recomendações de modificação de situações 

estruturais, normas e práticas geradoras da violação de direitos humanos113. 

                                                           
111 Cf. informações publicadas pelo canal eletrônico do Centro pela Justiça e o Direito Internacional em 24 de maio 

de 2019. (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL. El Salvador: Aseguran “efectos devastadores” 

de Ley de Amnistía y solicitan protección a Corte IDH, 24 maio 2019. Disponível em: < 

https://www.cejil.org/es/salvador-aseguran-efectos-devastadores-ley-amnistia-y-solicitan-proteccion-corte-idh>. 

Acesso em: 24 maio 2019). 
112 Os Relatórios Anuais elaborados pela Corte IDH estão disponíveis na internet nos idiomas oficiais da OEA 

(Inglês, Espanhol, Português e Francês). Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/informe-anual.html>. 
113 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CORTE IDH. Relatório Anual da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. São José, Costa Rica: Corte IDH, 2017, p. 96. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/POR/por_2016.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019. 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/POR/por_2016.pdf
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Outros órgãos e instituições de diferentes países como a Comissão Nacional dos 

Humanos de Honduras; a Defensoria do Povo do Peru; a Comissão de Direitos Humanos do 

Distrito Federal do México; a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Comissão Estadual 

de Direitos Humanos de Nuevo León do México; a Defensoria do Povo da Colômbia; a 

Defensoria do Povo do Estado Plurinacional da Bolívia; e a Defensoria do Povo da República 

do Panamá, também estabeleceram acordos perante a Corte o alcance do mesmo objetivo. 

Observa-se, com isso, a indispensabilidade da atuação dos defensores públicos, por 

exemplo, para o auxílio no alcance de maior efetividade do cumprimento das sentenças 

proferidas pela Corte, questão que se encontra também no Brasil.  

A defensoria pública brasileira é uma instituição permanente e autônoma, sendo-lhe 

incumbida a promoção dos direitos humanos, conforme o artigo 134, caput, da CF/88 e artigo 

1º, caput, da Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994. Diante dessa base, a defensoria 

pública pode exercer suas funções institucionais contra as pessoas jurídicas de direito público 

e, até mesmo, representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, 

postulando perante seus órgãos, conforme artigo 4º, §2º e inciso VI da LC nº 80/94114.  

No entanto, de nada adianta se esses órgãos atuam baseados em um sistema incompleto 

e deficitário, sem ferramentas de suporte, bem como se o auxílio dos outros órgãos para o 

efetivo diálogo entre os direitos interno e internacional, já que existe autonomia entre os poderes 

e a consequente separação de funções no sistema jurídico brasileiro. 

 

4.2.1 A relação entre os direitos interno e internacional 

 

A relação entre o direito internacional e o direito interno é essencial para a compreensão 

de questões como o conflito entre norma interna e internacional, bem como a própria lacuna 

presente, muitas vezes, no ordenamento jurídico interno. 

Apesar das diferenças entre as relações sociais, a estrutura e a fonte da ordem jurídica 

de ambas, é inevitável a “transformação”115 da norma internacional em direito interno para que 

haja a incorporação da mesma ao ordenamento jurídico do Estado.  

 

Pela necessidade de conceber o Direito internacional como um complexo de normas 

jurídicas válidas, a construção dualista, através da idéia, para ela indispensável, de que 

a validade do Direito internacional em relação a qualquer Estado depende do seu 

                                                           
114 PAIVA, Caio. Defensoria Pública tem a possibilidade de demandar contra o próprio país. Revista Consultor 

Jurídico, 25 ago. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-25/defensoria-amicus-curiae-

instancias-internacionais>. Acesso em: 16 de abr. de 2019. 
115 MELLO, op. cit., p. 110. 
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reconhecimento por parte desse Estado, é compelida a uma autonegação. Com efeito, 

se o Direito internacional apenas vale como parte integrante de uma ordem jurídica 

estadual, ele não pode ser uma ordem jurídica diferente daquela, independente dela na 

sua validade; e, nessa hipótese, não pode haver conflitos entre ambas, já mesmo porque 

ambas se apóiam - para nos exprimirmos na linguagem da jurisprudência tradicional - 

sobre a “vontade” de um e mesmo Estado116.   

 

No entanto, em determinadas situações, essa “transformação” não é essencial, como é 

possível constatar diante da produção de efeitos da sentença da Corte IDH no ordenamento 

jurídico interno brasileiro. 

Primeiramente, observa-se que o processo de homologação das sentenças apenas faz 

alusão às sentenças estrangeiras, sem mencionar as sentenças internacionais. Diante disso, 

perante as atribuições de sua competência contenciosa, quando a Corte IDH profere decisão 

contra o Estado Brasileiro, estabelecendo determinadas obrigações de fazer ao mesmo, discute-

se a necessidade de homologação dessas decisões para que essas determinações produzam 

efeitos no ordenamento interno. 

Diante disso, há duas teorias que existentes no Direito Internacional e que influenciam 

o posicionamento de juristas e doutrinadores: a dualista e a monista. A primeira teoria relaciona 

as normas internacionais e as normas internas como duas ordens jurídicas autônomas, 

independentes e derivadas117, enquanto a teoria monista defende a existência de uma única 

ordem jurídica, porém com correntes diferentes: nacionalista e internacionalista. 

Pode-se dizer que a sentença estrangeira se baseia na teoria dualista, já que estabelece 

que toda norma internacional, assim como os tratados internacionais, deve ser homologada para 

que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, apresentando-se como resultado da teoria 

da soberania absoluta dos Estados. Já as sentenças proferidas pela Corte IDH, no entanto, por 

terem uma natureza jurídica diferente das estrangeiras, apesar de preencher todos os requisitos 

estabelecidos para homologação, nos termos do regimento interno do STJ e do CPC/2015, não 

merece ser acolhida pela teoria dualista. 

A consequência da concepção dualista é de que o direito só passará a ser vigente e 

vinculante para um Estado se de acordo com a confirmação feita por este do próprio Direito 

Internacional, o que é aplicável às situações de reconhecimento de uma outra comunidade 

nacional118. Nessa linha, considerando que as sentenças internacionais, diferentemente das 

estrangeiras, vinculam um órgão jurisdicional autônomo, como a Corte IDH, à um Estado, de 

                                                           
116 KELSEN, op. cit., p. 236. 
117 MELLO, op. cit., p. 111. 
118 KELSEN, op. cit., p. 234. 
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forma a representar uma comunidade nacional, não há que se falar em confirmação de um 

Estado e seu consequente efeito de estabelecimento de relações diplomáticas. 

Em razão disso, a teoria monista seria a que melhor englobaria a justificativa da 

desnecessidade de homologação das decisões proferidas pela Corte, já que a ratificação de um 

tratado por parte do Estado representa que o mesmo admite o compromisso jurídico firmado, 

envolvendo obrigações e direitos que podem ser exigidos no âmbito interno, o que, 

consequentemente, não exige que uma norma interna seja criada e “transforme” esse 

compromisso assumido119. 

Uma vez assumido esse compromisso, portanto, a responsabilidade do Estado perante 

ao tribunal internacional o vincula às decisões da mesma. Nesse sentido, quando a Corte IDH 

profere determinada sentença em âmbito contencioso contra o Estado brasileiro, uma série de 

recomendações são feitas que, diante do compromisso jurídico firmado, vincula o Estado e gera 

a imprescindibilidade da adoção de medidas voltadas para o cumprimento efetivo das mesmas. 

Essas medidas, por sua vez, não se satisfazem apenas com a atuação de órgão e instituições 

nacionais, conforme mencionado na subseção anterior. 

A atuação talvez mais determinante para a efetividade do cumprimento dessas decisões 

da Corte IDH é justamente dos Tribunais judiciais nacionais, tanto em instâncias inferiores, 

quanto em superiores, sendo primordial, no caso, a utilização de determinados mecanismos de 

controle e execução. 

 

4.2.3 O Controle de Convencionalidade e o Poder Judiciário Brasileiro 

 

Com o objetivo de proteger os direitos humanos e de estabelecer parâmetros mínimos 

para a mesma, a chamada constitucionalização do direito internacional ou a internacionalização 

do direito constitucional120 surge como expressão do crescimento e da expansão desse direito, 

cuja importância está relacionada com a existência de mecanismos que busquem o alcance 

desse objetivo, como o próprio mecanismo do controle de convencionalidade. 

Sua existência baseia-se na relação entre o direito interno e o direito internacional, de 

forma que o primeiro encontre amparo no segundo diante de lacunas e indefinições que possam 

prejudicar o alcance da efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, tanto atores gerais 

                                                           
119 MAZZUOLI, op. cit., p. 99. 
120 OROZCO, Omar Giovanni Roldán. La función garante del Estado Constitucional y Convencional de Derecho. 

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, n. 270, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2015, p. 77. 
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no âmbito interno, quanto o próprio Tribunal Constitucional devem observar a utilização desse 

controle. 

Diante da relação entre o direito interno e o direito internacional, o status dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico interno, baseado na não exclusão das garantias e dos 

direitos fundamentais consagrados por esses tratados, nos termos do artigo 5º, §2º da CF/88, 

atribuiu responsabilidade ao Estado brasileiro diante da consideração das disposições do texto 

legal dos mesmos. 

A teoria adotada pelo STF121 difere os tratados internacionais de direitos humanos em 

duas hierarquias de acordo com o procedimento de aprovação no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo elas: o caráter de emenda constitucional, se aprovados pelo quórum do artigo 

5º, §3º da CF/88; e a qualificação enquanto direito supralegal quando não aprovado pelo 

quórum do referente dispositivo, bem como subscritor antes da Emenda Constitucional nº 

45/2004. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme esse posicionamento 

jurisprudencial, seria considerado enquanto norma supralegal, uma vez que foi promulgada no 

ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do Decreto nº 678/1992, isto é, em tempo 

anterior à referente emenda constitucional. 

Esse seu enquadramento enquanto direito supralegal, ao posicionar a CADH acima das 

normas infraconstitucionais e abaixo das normas constitucionais, pressupõe a necessidade da 

observância por aquelas primeiras normas das disposições disciplinadas no texto dessa 

Convenção, isto é, suas normas, assim como a Constituição Federal, condicionam e controlam 

a validade da lei122. 

Quando a Corte IDH profere uma sentença contra o Estado brasileiro, uma série de 

reparações são estabelecidas por seu texto, cabendo a este a obrigação de cumpri-las, perante 

uma atuação que vise a adequação do sistema nacional ao internacional, no que couber e houver 

necessidade, com observância tanto das normas internacionais de direitos humanos, quanto da 

jurisprudência deste tribunal internacional. 

Não só as normas infraconstitucionais merecem a observância dos tratados 

internacionais de direitos humanos, assim como a própria Constituição, já que o Estado 

brasileiro não pode descumpri-los com o argumento de que objetiva cumprir com o que é 

                                                           
121 O posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi adotado estabelecido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 466.343-1. (BRASIL. Recurso Extraordinário 466.343-1, São Paulo, Ministro Relator Cezar 

Peluso, 03 dez. 2008, Supremo Tribunal Federal. Disponível em: Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 23 maio 2019). 
122 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit., p. 1.047. 
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instituído nesta última. Em outras palavras, a Constituição, servindo como base do controle de 

constitucionalidade das normas infraconstitucionais, deve sofrer um “controle de 

convencionalidade” para que não haja a violação dos tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Esse controle se apresenta como concentrado ou difuso, sendo, no primeiro caso, a 

aplicação deste mecanismo única e exclusivamente pela Corte IDH, enquanto órgão 

jurisdicional internacional que procurará realizar a compatibilidade entre o ato de violação e a 

CADH, no que o autor André de Carvalho Ramos denomina de “matriz internacional” do 

controle de convencionalidade; e no segundo caso, aplicado por todo e qualquer juiz nacional, 

tanto da esfera estadual quanto federal, com observância tanto das normas dos tratados, quanto 

da jurisprudência da Corte, por intermédio do controle de convencionalidade de matriz 

nacional123.  

Esse tribunal judicial internacional, ao aplicar o controle de convencionalidade, em 

função da soberania dos estados, não atua alterando ou abolindo as normas internas do Brasil, 

porém, diante dessa sua decisão, nos termos dos artigos 62.3 e 68.1 do Decreto nº 678/92, este 

deverá cumpri-la, mediante observância da sua obrigatoriedade124.  

É notável o papel desses tribunais nacionais, em particular, dos constitucionais, para que 

haja o cumprimento das reparações determinadas pela Corte IDH, como é possível observar 

através da Resolução de Supervisão de Cumprimento de sentença da Corte IDH emitida em 

2016, no Caso 19 comerciantes vs. Colombia, com sentença de 5 de julho de 2004, mediante 

atuação da Quinta Sala de Revisão Constitucional ordenando o Ministério das Relações 

Exteriores para dar cumprimento à reparação relativa à instalação de uma placa com os nomes 

dos dezenove comerciantes no local em que se encontrava o monumento, bem como a 

realização de uma cerimônia pública de inauguração com a presença dos familiares125. 

Não basta, portanto, a atuação na Corte por intermédio da supervisão do cumprimento 

de sentença, mas também é necessário que os tribunais internacionais, com adequada aplicação 

do controle de convencionalidade, atuem no sentido de fazer avançar ou executar o 

cumprimento das reparações que foram ordenadas por ela, como ocorreu na Argentina, na 

Bolívia e na Colômbia, segundo as Resoluções de cumprimento de sentença de 2018 emitidas 

por essa Corte Internacional, mediante obrigações como a realização de um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade e pagamento de indenizações a título de danos materiais e 

                                                           
123 RAMOS, op. cit., p. 422. 
124 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit., 1.416. 
125 Cf. Relatório Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS - CORTE IDH, op. cit., p. 97). 
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imateriais; investigação, julgamento e, quando necessário, punição; estabelecimento de um 

procedimento voltado para a vinculação familiar entre a vítima e sua filha; efetivação da 

suspensão de medidas cautelares proferidas contra uma vítima em um procedimento penal 

interno126. 

Para tanto, é imprescindível que os órgãos judiciais, por exemplo, atuem mediante um 

processo regular, ordenado, coerente, com observância das garantias processuais, tudo isso com 

o pleno gozo de sua independência e imparcialidade, bem como afastando qualquer tipo de 

caráter político em suas decisões judiciais, aplicando-se o princípio da primazia constitucional 

e convencional.127 

Cabe, por fim, destacar o exercício desse controle, inclusive, por órgãos não 

jurisdicionais. Os defensores públicos brasileiros, por exemplo, podem e devem atuar por 

intermédio do exercício do controle de convencionalidade, enquanto agentes articuladores das 

decisões da Corte, através das suas peças e manifestações jurídicas, exercendo o controle de 

convencionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CORTE IDH. Relatório Anual da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2018, p. 86. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2018/portugues.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
127 RIVERA, Joaquín A. Mejía. El poder judicial como garante de la legalidade nacional e internacional: hacia la 

implementación del control de convencionalidad. In: Los derechos humanos em las sentencias de la Corte 

Interamericana sobre Honduras. Tegucigalpa: Editoral Casa San Ignacio, Guaymuras, 2012, cap. V, p. 108. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo da pesquisa, verificou-se a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, que consagrou a criação de órgãos essenciais à garantia dos direitos humanos, como 

a CIDH e a Corte IDH, com atribuições fundamentais ao acesso à justiça. 

Isso porque, no cenário pós globalização e segunda guerra mundial, a atuação dos 

Estados soberanos não mais se pautou apenas nos interesses individuais da esfera nacional, isto 

é, em função da matéria de interesse global, tal seja, a defesa contra a não violação dos direitos 

humanos, passou a justificar e a fundamentar a atuação dos mesmos. No direito internacional 

público, os sujeitos, portanto, superaram a relação única e exclusiva entre os Estados, passando 

a figurar, nesse âmbito, os órgãos e organismos internacionais, enquanto atores auxiliares e 

subsidiários à atuação daqueles. 

Diferentemente das relações privadas, no qual se faz presente o dinamismo de atores 

particulares relativos a diferentes Estados, nas relações públicas, perante um contencioso e o 

consequente proferimento das sentenças internacionais – em contraste com as sentenças 

estrangeiras - por um tribunal internacional contra um Estado, há uma linha tênue do poder de 

atuação do primeiro, bem como a soberania desse último, pautado pelo caráter volitivo e 

discricionário do Estado de aceitação da competência desse tribunal e pelo respeito aos 

princípios do direito internacional, como a ordem pública e a segurança jurídica. 

Nesse sentido, dizer que as decisões proferidas pela Corte IDH contra o Estado 

brasileiro merecem ser homologadas, pelos mesmos fundamentos da sentença estrangeira seria, 

de certa forma, um modo de desconfigurar a constituição dos pronunciamentos dessa Corte, 

assim como seu próprio alcance de atuação e competência.  

Ocorre que, tanto o STF, quanto o STJ mantêm um dinamismo baixo relativo a esse 

assunto, no âmbito jurisprudencial. A doutrina, por sua vez, é a que destaca o tema, por 

intermédio de grandes autores como André de Carvalho Ramos, Valério Mazzuoli, Haroldo 

Valladão, Gaetano Morelli, Flávia Piovesan e Antônio Augusto Cançado Trindade, analisando 

a controvérsia, porém atribuindo uma determinada pacificação em relação à mesma. 

Torna-se essencial o maior pronunciamento desses tribunais superiores brasileiros sobre 

a desnecessidade de homologação das sentenças internacionais, para que, diante de uma 

jurisprudência sólida, haja uma movimentação efetiva da Corte IDH, já da base de todo o 

processo de garantia dos direitos humanos, isso porque todos os elementos que tracejam a razão 

da desnecessária homologação das suas decisões pelo STJ, para que os efeitos possam valer no 

ordenamento jurídico interno, tais como a celeridade processual; a prevalência dos direitos 
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humanos; o respeito aos princípios dos tratados internacionais de direitos humanos; a 

responsabilidade internacional do Estado brasileiro; bem como a questão da não ingerência 

diante do cumprimento das mesmas, fundamentam e impulsionam a necessidade do papel ativo 

do Estado. 

Ao obstar a produção de efeitos imediata, com o crivo do STJ, não haveria razão da 

atividade posterior do Estado brasileiro, seguindo a mesma lógica da homologação da sentença 

estrangeira. Assim, apesar da Corte IDH ser competente para julgar os casos contenciosos 

contra o Brasil, respeitada a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória e o esgotamento dos 

recursos internos, e dos efeitos de sua decisão serem considerados de imediato, ela não detém 

poder para executar e fazer cumprir as reparações ordenadas no âmbito interno dos Estados. 

Nesse sentido, no primeiro caso em que o Brasil foi condenado por esse tribunal 

internacional de direitos humanos, intitulado “Damião Ximenes Lopes”, constatou a efetividade 

do cumprimento da reparação de caráter indenizatório e a consequente essencialidade da 

atuação do Poder Executivo, diante da promulgação do Decreto de nº 6.185/2007. 

Para tanto, foi destinado um tópico para a análise da ausência de procedimento interno 

forçado de execução das referidas sentenças no ordenamento jurídico brasileiro, trazendo o 

Projeto de Lei nº 4.667/2004, como ilustração da possibilidade do estabelecimento de regras 

que garantam a provável efetividade da reparação ou restituição dos danos causados às vítimas 

de violação de direitos humanos e o consequente desinteresse do Estado brasileiro, em função 

do seu arquivamento/ não prosseguimento. 

A dimensão desse problema, no entanto, não é pequena, fazendo-se presente em 

diversos países da América Latina, apesar de contar com exceções, como é o caso do Peru, onde 

vigora a Lei nº 27775/2002, relativa a execução das sentenças supranacionais. Para ilustrar essa 

situação, foi elaborado um quadro comparativo com os países latino-americanos que 

reconhecem a competência contenciosa da Corte IDH e seus respectivos históricos legislativos 

de execução forçada. 

Com o intuito de demonstrar a importância da existência dessa regulamentação, foi 

realizada uma breve análise relativa à etapa da supervisão de cumprimento de sentença, cujos 

dados foram obtidos tanto nos sítios eletrônicos da Corte IDH e da OEA, quanto nos Relatórios 

Anuais elaborados pela primeira, para facilitar a ilustração acerca do cumprimento total, parcial 

ou não cumprimento de determinadas reparações, de modo geral, bem como de especificamente 

no caso do Brasil, por intermédio da elaboração de gráficos relativos aos casos em estado de 

cumprimento de sentença até o ano de 2018. 
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Através desses dados, observou-se a inefetividade e do respeito das sentenças proferidas 

pela Corte IDH, destacando a debilitada correspondência entre o direito interno e o direito 

internacional; seus respectivos mecanismos de correlação, como o controle de 

convencionalidade e a própria atuação dos agentes/sujeitos internos, nas três esferas de poder – 

executivo, legislativo e judiciário. 

Por fim, destaca-se que apesar do apoio da atuação de organizações de direitos humanos 

no curso do processo, por exemplo, aceitar e sustentar um sistema que busca a defesa da não 

violação dos direitos humanos e o acesso à justiça das suas vítimas, pautado em fases líquidas, 

isto é, sem discussão e/ou delimitação concreta, é o mesmo que assumir a defesa de um sistema 

instável de alcance desse objetivo e, consequentemente, a efetividade débil e a própria 

ilegitimidade da Corte IDH perante o Estado Brasileiro. 
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APÊNDICE 1 - PROCESSOS SINCRÉTICO E DE HOMOLOGAÇÃO DAS 

SENTENÇAS 

 

 Sentença 

Estrangeira 

Sentença 

Internacional 

Sentença Nacional 

Processo sincrético 
(Lei nº 11.232/05) 

Não se aplica  

 

Não se aplica 

 

Aplica-se 

 

Processo de 

Homologação 
(art. 105, I, i da CF/88; 

art. 109, X da CF/88; art. 

15, alínea e da LINDB; 

art. 483 do CPC/73 e art. 

961 do CPC/12) 

Necessário 

 

Não é disciplinado 

pela Lei brasileira 

Desnecessário 
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APÊNDICE 2 - RELAÇÃO ENTRE OS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA QUE 

ACEITARAM A COMPETÊNCIA CONTENCIOSA DA CORTE IDH E OS 

PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA EXECUÇÃO DA SUA SENTENÇA 

 

 

Países da América Latina Existência de Legislação 

Nacional de Procedimento 

Próprio de cumprimento 

das sentenças da Corte 

IDH 

Histórico Geral 

Argentina Não Apenas algumas iniciativas 

legislativas que não 

prosperaram e o Decreto 

99/06 (estabelece diretrizes 

para o cumprimento da 

sentença da Corte 

Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso Cantos). 

Bolívia Não  - 

Brasil Não Projeto de Lei nº 3.214 de 13 

de junho de 2000. 

Chile Sim Decreto 323 de 25 de agosto 

de 2006. 

Colômbia Não Lei n° 288, de 5 de julho de 

1996, relativa ao pagamento 

de indenizações, porém com 

exclusão da Corte IDH e 

Resolução 0-2725 de 9 de 

dezembro de 1994 (criou a 

Unidad Nacional de 

Fiscalías de Derechos 

Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario). 

Costa Rica Sim Lei 6.889 de 1983 (Convênio 

entre o Governo e a Corte 

Interamericana de Direitos 

Humanos). 
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Países da América Latina Existência de Legislação 

Nacional de Procedimento 

Próprio de cumprimento 

das sentenças da Corte 

IDH 

Histórico Geral 

Equador Não  - 

El Salvador Não  - 

Guatemala Sim Acuerdo Gubernativo 486-91 

de 12 de julho de 1991 e 

Acuerdo Gubernativo 549-91 

de 10 de agosto de 1991 

(Comissão Presidencial 

Coordenadora da Política do 

Executivo em Matéria de 

Direitos Humanos - 

COPREEH). 

Honduras Não  - 

México Sim Lei Federal de 

Responsabilidade 

Patrimonial do Estado de 

2009 (art. 2º); Acordo de 

criação da Comissão de 

Política Governamental em 

matéria de Direitos Humanos 

de 14 de fevereiro de 2003 

Presidência dos Estados 

Unidos Mexicanos 

Nicarágua Não  - 

Panamá Não Jurisprudência (execução de 

sentença Domingo de Gracia 

Cedeño, José Santamaría 

Saucedo e Fernando del Río 

Gaona) e Resolução de 18 de 

outubro de 2004 Corte 

Suprema de Justiça. 
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Países da América Latina Existência de Legislação 

Nacional de Procedimento 

Próprio de cumprimento 

das sentenças da Corte 

IDH 

Histórico Geral 

Paraguai Não Ricardo Canese s/ difamação 

e injúria capital. Acordo e 

Sentença 1362 de 11 de 

dezembro de 2002. 

Peru Sim Lei 23.506 de 8 de dezembro 

de 1982; Decreto Supremo 

014-2000-JUS de 22 de 

dezembro de 2000; Lei 

27.775 de 27 de junho de 

2002; Resoluções de 

decretos que criam, dispõe e 

regulamentam acerca de 

competência, procedimento e 

órgãos/instituições e 

jurisprudência. 

República Dominicana Não  - 

Uruguai Não  - 

Nota: Alguns dos dados apresentados no quadro foram retirados do trabalho intitulado “Implementação das 

decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências 

nacionais”, elaborado pela CEJIL, 2009, disponível 

em:<https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/implementacao_das_decisoes_do_sidh_port.pdf>, bem 

como da Convenção Americana de Direitos Humanos, signatários e Estado atual das ratificações, Declarações, 

Reservas, Denúncias, Retiradas, disponível em: < 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm>. 
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ANEXO 1 - REPARAÇÕES DA CORTE IDH NA SENTENÇA DE 2006 DO CASO 

DAMIÃO XIMENES LOPES 

 

 
Fonte: (ROSATO; CORREIA; 2011, p. 104) 

 


