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Nas provas de segunda fase de Defensorias Públicas, tem sido cada vez 
maior o conhecimento exigido sobre a matéria de direitos humanos. Notamos 
que conhecer o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o sistema 
internacional que mais de perto vincula o Estado brasileiro ao direito 
internacional dos direitos humanos, é fundamental, sendo um tópico 
constantemente cobrado, inclusive nas provas da banca FCC. Por isso, este 
material abrangerá o ponto 6 do Edital: Sistema Regional Interamericano de 
Proteção aos Direitos Humanos, notadamente no que tange à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. 
 
1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é o principal 
órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), sendo criada em 1959, 
por meio de Resolução elaborada na 5ª Reunião de Consulta de Ministros das 
Relações Exteriores. Apenas em 1967, a CIDH ganhou base convencional, com 
a sua inclusão na Carta da OEA mediante o Protocolo de Buenos Aires. 
Posteriormente, em 1969, é adotado o Pacto de San Jose da Costa Rica, ou 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que prevê a CIDH em seu 
Capítulo VII (etapa da institucionalização convencional). Sua sede fica em 
Washington (EUA). 

Vejamos algumas características da composição da CIDH: 
● Composta por 7 (sete) membros, de alta autoridade moral e de 

reconhecido saber em matéria de direitos humanos, devendo ser 
também natural de Estado membro da OEA; 
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● Eleição a título pessoal, realizada pela Assembleia Geral da OEA a 
partir de indicações feitas pelos Estados-membros, não sendo 
necessário que tenham aderido à CADH; 

● Mandato de 4 (quatro) anos, sendo possível a reeleição por uma vez; 
● O conhecimento jurídico não é necessário para ser membro da CIDH; 
● Os membros da CIDH atuam com independência e imparcialidade, ou 

seja, não representam seus Estados de origem. 
Analisaremos, a seguir, pontos importantes relativamente à CIDH. 

1.1. Dúplice papel da CIDH 
Diz-se que a CIDH possui papel dúplice, uma vez que é tanto órgão da 

OEA quanto da CADH propriamente. Desta forma, a CIDH é, ao mesmo tempo, 
órgão de proteção do subsistema da OEA, aplicando-se a todos os Estados 
membros da OEA, e órgão de proteção do subsistema da CADH, hipótese em 
que se aplica apenas aos Estados que a tenham ratificado. 

Na hipótese de adoção do subsistema da OEA, a consequência de uma 
violação de direitos humanos por parte de um Estado limitar-se-á ao 
constrangimento político internacional. Por outro lado, se adotado o subsistema 
da CADH, poderá haver, caso aceita a competência contenciosa da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), a responsabilização do Estado 
perante esta. 
1.2. Trâmite processual na CIDH 

A CIDH pode receber tanto petições individuais quanto interestatais, 
conforme prevê a CADH. Enquanto o procedimento interestatal é de adesão 
facultativa, de outro lado, é obrigatória a adesão ao procedimento individual.  

Além disso, qualquer pessoa pode peticionar à CIDH com base em violação 
de direitos humanos (locus standi), diferentemente do caso da Corte IDH (jus 
standi). 

A seguir, veremos tópicos importantes sobre o procedimento perante a 
CIDH. 

 
1.2.1. Condições de admissibilidade 

O peticionante deverá indicar fatos e provas relativos à violação de direitos 
humanos apontada na petição internacional. Também é necessário o 
preenchimento dos seguintes requisitos para a sua admissão: 

● Esgotamento dos recursos internos (caráter subsidiário da jurisdição 
internacional); 

● Apresentação da petição em até 6 (seis) meses contados do 
esgotamento dos recursos internos; 

● Ausência de litispendência internacional (não é possível o uso de 
diferentes mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos 
ao mesmo tempo); 

● Ausência de coisa julgada internacional (também não é possível o uso 
sucessivo de diferentes mecanismos internacionais de proteção de 
direitos humanos). 



 
 

 
 

Quanto ao esgotamento dos recursos internos, no entanto, apresentam-se 
algumas exceções, hipóteses estas em que ele não será necessário: 

● Inexistência do devido processo legal para a proteção do direito violado; 
● Impossibilidade de a vítima acessar os recursos internos ou estar 

impedida de esgotá-los; 
● Demora injustificada para a decisão sobre os recursos internos; 
● Inidoneidade do recurso disponível; 
● Inutilidade do recurso disponível; 
● Ausência de defensores ou barreiras de acesso à justiça.  

1.2.2. Conciliação 
A conciliação corresponde à fase posterior à admissibilidade. Nesta fase 

conciliatória, é oportunizado o acordo entre Estado violador e vítima, havendo, 
em caso de solução amigável, a remessa do documento ao peticionário, ao 
Estado e ao Secretário-Geral da OEA. 

O primeiro caso brasileiro objeto de conciliação na CIDH foi o Caso dos 
Meninos Emasculados do Maranhão (2005).  
1.2.3. Medidas Cautelares da CIDH 

O Regulamento da CIDH prevê a possibilidade de determinação de 
medidas cautelares para a proteção de pessoas, devendo estar relacionadas a 
situações de gravidade e urgência que apresentem risco de dano irreparável às 
pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso pendente nos órgãos do Sistema 
Interamericano (art. 25 do Regulamento da CIDH). Não havendo previsão da 
eficácia vinculante das medidas cautelares, com base exclusivamente 
regulamentar, entende-se pelo seu caráter de mera recomendação (art. 41, b), 
da CADH). Entretanto, é possível que a CIDH requeira medidas provisórias à 
Corte IDH, sendo que estas possuem expressa previsão na CADH. 

Destacamos que a CIDH pode adotar medidas cautelares em face de 
qualquer Estado membro da OEA, não sendo necessário que o Estado tenha 
também aderido à CADH. 

Atualmente, o Regulamento da CIDH prevê a necessidade de oitiva do 
Estado anteriormente à edição da medida cautelar. No entanto, a depender da 
gravidade e urgência da situação, ainda é possível a adoção de medidas 
cautelares de imediato, a fim de se evitar dano irreparável. 

Já foram expedidas diversas medidas cautelares sobre o sistema prisional 
brasileiro, tanto em relação a adultos quanto a adolescentes. Também há 
medidas cautelares relativas à proteção de testemunhas. 

Tendo em vista a urgência característica das medidas cautelares, o 
requisito de esgotamento dos recursos internos é flexibilizado, exigindo-se 
apenas, caso possível, a indicação de que o caso foi levado às autoridades 
nacionais competentes e que estas nada fizeram, ou o fizeram de maneira 
ineficaz. 

É importante ressaltar que a concessão de medidas cautelares não 
constitui pré-julgamento do mérito da demanda. 



 
 

 
 

Acrescentamos, ainda, que já houve, por parte da CIDH, a edição de 
medidas cautelares de ofício, o que é permitido por seu Regulamento. 
1.2.4. Relatórios ou Informes de casos 

O primeiro Relatório, ou primeiro Informe do caso é enviado pela CIDH ao 
Estado infrator em caso de constatação de violação de direitos humanos. Neste 
Relatório, que é confidencial, são informadas recomendações que devem ser 
cumpridas em 3 (três) meses (prorrogável, na prática, por mais três meses). 
Caso negativo, a CIDH poderá enviar o caso à Corte IDH se achar conveniente 
e se o Estado infrator houver reconhecido a sua competência. 

O segundo Informe, ou segundo Relatório, será elaborado apenas em caso 
de não reconhecimento da jurisdição da Corte e de não cumprimento do primeiro. 
O segundo Relatório, diferentemente do primeiro, tem como característica ser 
público. 

 
1.3. Relatórios anuais e Relatoria para a Liberdade de Expressão 

O art. 58 do Regulamento da CIDH prevê a apresentação de relatório anual 
à Assembleia Geral da OEA. Ressaltamos que, no caso de descumprimento do 
segundo Informe, isso poderá constar no relatório anual. 

A Relatoria para a Liberdade de Expressão, vinculada à CIDH, foi criada 
em 1997, possuindo caráter permanente, independência funcional e estrutura 
própria. Objetiva o incentivo da liberdade de expressão, fundamental à 
efetivação de uma democracia, ainda mais considerando o recente passado de 
ditaduras em boa parte dos Estados americanos. 

Tal Relatoria apresenta anualmente relatório à CIDH a respeito da situação 
da liberdade de expressão nas Américas, a fim de que seja incluído no relatório 
anual apresentado pela CIDH à Assembleia Geral da OEA. 

Além disso, a Relatoria para a Liberdade de Expressão prepara relatórios 
temáticos; obtém informações e realiza atividades de promoção e capacitação 
sobre liberdade de expressão; aciona a CIDH imediatamente em casos urgentes; 
e envia informações à CIDH para a instrução de casos relacionados com a 
liberdade de expressão. 
1.4. Casos brasileiros na CIDH 

Destacamos os seguintes casos: 
● Caso dos Meninos Emasculados do Maranhão vs. Brasil: Refere-se a 

fatos ocorridos entre os anos de 1991 a 2003, período em que foram 
perpetrados diversos homicídios contra meninos com a idade entre 8 
(oito) e 15 (quinze) anos, sendo que a maioria dos corpos foi encontrada 
com os órgãos genitais mutilados. Tendo em vista a ineficácia da 
Justiça, foram alegadas violações do direito à vida, à proteção judicial, 
à proteção da criança e às garantias judiciais. Foi a primeira vez que o 
Estado brasileiro celebrou um acordo de solução amistosa na CIDH 
após a admissibilidade do caso e antes da deliberação final. O caso 
envolveu paradiplomacia, também conhecida como cooperação 
descentralizada ou diplomacia federativa, que ocorre quando, nas 



 
 

 
 

negociações internacionais, há participação de ente diverso do 
Ministério das Relações Exteriores. 

● Caso Jaílton Neri da Fonseca vs. Brasil: O caso envolve a execução de 
Jaílton, com 13 (treze) anos de idade, por policiais durante incursão em 
favela do Rio de Janeiro. Os policiais investigados foram absolvidos e a 
CIDH considerou a investigação frágil e negligente, bem como que a 
privação de liberdade de Jaílton ocorreu de forma ilegal. Foram 
declaradas violações pelo Estado brasileiro à liberdade pessoal, à 
integridade pessoal, à vida, às medidas especiais de proteção de 
crianças, à proteção judicial e garantias judiciais. Trata-se também do 
primeiro caso brasileiro na CIDH sobre violação do direito à audiência 
de custódia. 

● Caso Luiza Melinho vs. Brasil: O caso envolve negativa à realização de 
cirurgia de afirmação sexual pelo sistema público de saúde ou o seu 
custeio na rede privada. Deste caso, também pode se concluir que, em 
regra, os recursos processuais de natureza extraordinária não precisam 
ser esgotados para que seja admitido o litígio internacional. 
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