
Implementação de SentençaS  
InteramerIcanaS no BraSIl

Desafios e Perspectivas





Implementação de SentençaS  
InteramerIcanaS no BraSIl

Desafios e Perspectivas

LETÍCIA SOARES PEIXOTO ALEIXO
Mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Professora da Faculdade de Direito Milton Campos
Cofundadora e orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG

Belo Horizonte
2019



341.1638 Aleixo, Letícia Soares Peixoto.
A366i Implementação das sentenças interamericanas no Brasil: desafios e
2019 perspectivas / Letícia Soares Peixoto Aleixo. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2019.
  111p. 

  ISBN: 978-85-8238-618-7
  ISBN: 978-85-8238-619-4 (E-book) 

  1. Direito internacional. 2. Sentenças interamericanas. 3. Corte Interamericana de Direitos 
  Humanos. I. Título. 

             CDDir – 341.1638
             CDD(23.ed.)–342.085

Belo Horizonte
2019

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2019.

matrIz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion 
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel: (31) 3031-2330

FIlIal

Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé 
São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Bernardo G. B. Nogueira
Carlos Augusto Canedo G. da Silva

Carlos Bruno Ferreira da Silva
Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Gustavo Silveira Siqueira

Jamile Bergamaschine Mata Diz
Janaína Rigo Santin

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa:

Imagem de Capa: 
Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Figgle (Pixabay.com)
Responsabilidade do Autor 



V

SumárIo

PREFÁCIO
Antônio Augusto Cançado Trindade ......................................................................... VII

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1

Capítulo 1
O MARCO NORMATIVO INTERAMERICANO EM MATÉRIA  
DE RESPONSABILIDADE E REPARAÇÃO ................................................... 4
1.1. A noção de responsabilidade internacional do Estado ............................. 4
1.2. A obrigação de equipar-se internamente...................................................... 5
1.3. O dever de reparar ........................................................................................... 8

Capítulo 2
O MECANISMO INTERAMERICANO DE SUPERVISÃO DE  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ................................................................... 15

Capítulo 3
A PRÁTICA DA IMPLEMENTAÇÃO DE SENTENÇAS  
CONDENATÓRIAS DA CORTE INTERAMERICANA DE  
DIREITOS HUMANOS PELO BRASIL ............................................................ 19
3.1. Ximenes Lopes Vs. Brasil ................................................................................ 21
3.2. Escher e outros Vs. Brasil ............................................................................... 24
3.3. Sétimo Garibaldi Vs. Brasil ............................................................................ 27
3.4. Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil ................... 29
3.5. Apontamentos gerais ....................................................................................... 33

Capítulo 4
A NECESSÁRIA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA: SUPERAÇÃO  
DE LACUNA NORMATIVA ............................................................................... 37



VI

4.1. Aportes da Legisprudência ............................................................................. 38
4.2. Aportes de Direito Comparado .................................................................... 42
 4.2.1. Argentina ................................................................................................. 42
 4.2.2. Peru ........................................................................................................... 45
 4.2.3. Colômbia ................................................................................................. 48

Capítulo 5 
O DESENROLAR LEGISLATIVO ...................................................................... 53
5.1. As proposições legislativas brasileiras em matéria de implementação  
de sentenças interamericanas ................................................................................. 53
5.2. Contribuições ao instrumento legislativo a ser projetado ....................... 62

CONCLUSÕES ....................................................................................................... 75

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 78

ANEXO ..................................................................................................................... 89



VII

preFácIo

- I -

É com grata satisfação que escrevo este Prefácio ao presente livro “Im-
plementação de Sentenças Interamericanas no Brasil: Desafios e Perspectivas”, de au-
toria de Letícia Soares Peixoto Aleixo, jovem jurista da nova geração. Minha 
satisfação se deve, primeiramente, à atualidade e relevância do tema tratado, e, 
em segundo lugar, ao fato de ter podido acompanhar, ainda que à distância, 
os anos de formação jurídica da autora. Quando eu ainda estava na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (CtIADH), já havia ela identificado sua 
vocação, e, na última década, na Corte Internacional de Justiça (CIJ), a recebi 
na sede da CIJ no Palácio da Paz na Haia: mantivemos o diálogo e a coorientei 
em sua tese de mestrado (de onde deriva o presente livro), reforçando meus 
vínculos com a vetusta Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), tão estimada, onde também eu me formei. 

O presente livro de Letícia S. P. Aleixo, Mestre em Direito pela UFMG, 
além de Cofundadora e Orientadora da Clínica de Direitos Humanos da 
UFMG, compõe-se de cinco capítulos, em sequência lógica. O primeiro 
aborda o tema da responsabilidade do Estado e seu dever de reparação. O 
segundo examina o mecanismo de supervisão do cumprimento de sentenças 
da CtIADH sob a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O ter-
ceiro procede a uma revisão da prática do Estado brasileiro de implementa-
ção de sentenças condenatórias da CtIADH, e os dois últimos capítulos se 
concentram nas obrigações de cunho legislativo, tendo presente a obrigação 
geral consagrada no artigo 2 da Convenção Americana. Seguem-se, enfim, as 
considerações finais da autora.

O dever de cumprimento integral (e não apenas “parcial”, como equivo-
cadamente se supõe em nossos dias) das sentenças da CtIADH abarca as inicia-
tivas de todos os poderes do Estado, como corretamente assinala a autora. Às 
vésperas do septuagésimo aniversário das Declarações Universal e Americana 
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de Direitos Humanos de 1948, a temática em apreço ganha especial importân-
cia e nos faz rememorar o consenso quanto à universalidade e à indivisibili-
dade dos direitos humanos, alcançado justamente no contexto histórico em 
que o mundo se encontrava mais profundamente dividido, e buscava superar 
esta situação, o que gradualmente se logrou ao longo das duas Conferências 
Mundiais de Direitos Humanos (Teerã, 1968, e Viena, 1993).

- II -

Diversas Constituições nacionais contemporâneas, referindo-se expressa-
mente aos tratados de direitos humanos, concedem um tratamento especial ou 
diferenciado também no plano do direito interno aos direitos humanos inter-
nacionalmente consagrados. A Constituição Brasileira vigente não faz exceção 
a isto. Com efeito, o artigo 5(2) da Constituição Federal de 1988 determina 
que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-
nacionais em que a República Federativa do Brasil seja Parte”.     

Esta disposição constitucional teve origem em uma proposta que apre-
sentei à Assembleia Nacional Constituinte (Subcomissão dos Direitos e Garan-
tias Individuais), então como Consultor Jurídico do Itamaraty, na audiência 
pública de 29 de abril de 1987; meu propósito era no sentido de que se asse-
gurasse tanto a inserção da referida disposição em nossa Constituição Federal, 
como, paralelamente, a pronta ratificação ou adesão pelo Brasil a três tratados 
gerais de proteção, a saber, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
e os dois Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas, como se logrou. 
Minha proposta foi aceita e transformou-se no artigo 5(2) da Constituição 
Brasileira de 1988, mas foi preciso esperar até 1992 para que o Brasil se tornas-
se Parte naqueles três tratados gerais de direitos humanos1.

Por meio deste dispositivo constitucional, os direitos humanos consa-
grados em tratados de direitos humanos em que o Brasil seja Parte incorpo-
ram-se ipso facto ao direito interno brasileiro, no âmbito do qual passam a ter 
“aplicação imediata” (artigo 5(1)), da mesma forma e no mesmo nível que 
os direitos constitucionalmente consagrados. A intangibilidade dos direitos 
e garantias individuais é determinada pela própria Constituição Federal, 

1 Cf. minha exposição, seguida de debates, in Assembleia Nacional Constituinte - Atas das Comissões, 
vol. I, n°. 66 (supl.), Brasília, 27.05.1987, pp. 108-116; e, para um relato histórico pormenorizado, cf. 
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. III, Porto Alegre, 
S.A. Fabris Ed., 2003, Addendum III, pp. 597-643; A.A. Cançado Trindade, A Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos e o Brasil (1948-1997): As Primeiras Cinco Décadas, 2a. ed., Brasília, Ed. Uni-
versidade de Brasília, 2000, pp. 169-182.



IX

que inclusive proíbe expressamente até mesmo qualquer emenda tendente a 
aboli-los (artigo 60(4)(IV))2. 

- III -

Se, ao longo dos anos, se houvesse formado uma clara compreensão do 
amplo alcance das obrigações convencionais internacionais em matéria de pro-
teção dos direitos humanos, em meio a um sentido de solidariedade humana, 
muitas dúvidas e incertezas persistentes já teriam sido esclarecidas e superadas. 
Não foi o que veio a ocorrer, desde então e até o presente. A inserção poste-
rior e desnecessária do artigo 5(3) na Constituição constituiu um retrocesso. 
E, até o presente, o Brasil – como outros países – ainda não adotou medidas 
nacionais (essencialmente legislativas) para assegurar a aplicabilidade direta no 
direito interno da normativa de proteção da Convenção Americana e o devido 
cumprimento integral das sentenças da CtIADH.     

Há três décadas venho insistindo, em meus livros (publicados em distin-
tos países) e em meus Votos (sucessivamente em duas jurisdições internacio-
nais), na interação entre o direito internacional e o direito interno no presente 
domínio de proteção da pessoa humana. Ainda não se compreendeu isto em 
nosso país. Os círculos jurídicos parecem haver parado no tempo, fossiliza-
dos; por exemplo, persistem (inclusive no mais alto escalão do Judiciário) os 
que consideram Hans Kelsen o mais avançado jurista inclusive da atualidade, 
buscando em seus escritos soluções até mesmo para questões correntes. No 
entanto, o mundo em que viveu e escreveu já há muito não mais existe, e o 
próprio H. Kelsen questionou honestamente seus escritos – ainda venerados 
em nosso meio – nos anos finais de sua vida.

A própria jurisprudência internacional no presente domínio, em nos-
so país, não é compreendida em seu amplo alcance, e seus efeitos são assim 
minados. Permito-me recordar brevemente um único exemplo, dentre tantos 
outros. Com efeito, algumas sentenças da CtIADH de minha época são hoje 
internacionalmente reconhecidas como pioneiras, tal como a proferida no 
caso de Barrios Altos versus Peru, em 14.03.2001: a CtIADH, então sob minha 
Presidência, tornou-se o primeiro tribunal internacional contemporâneo a de-
terminar a incompatibilidade de uma lei de auto-anistia com a normativa de 
proteção da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

2 Se, para os tratados internacionais em geral, tem-se exigido a intermediação pelo Poder Legislativo de 
ato com força de lei de modo a outorgar a suas disposições vigência ou obrigatoriedade no plano do or-
denamento jurídico interno, distintamente, no tocante aos tratados de direitos humanos em que o Brasil é 
Parte, os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5(2) e 5(1) da Constituição 
Brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados, e direta e imedia-
tamente exigíveis no plano de nosso ordenamento jurídico interno.
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A referida sentença no caso de Barrios Altos tornou-se célebre e passou 
a ser citada por outros tribunais internacionais, ao longo dos anos, e até a 
atualidade3. Não obstante, em nosso país, a jurisprudência da CtIADH sobre 
a matéria, – atinente também ao Brasil, – tem sido tratada com uma certa in-
diferença ou descaso em seus círculos jurídicos, inclusive no mais alto escalão 
do Judiciário, revelando assim sua pouca familiaridade com o direito interna-
cional público.

- IV -

Daí a importância do tratamento desta matéria no presente livro de Le-
tícia S.P. Aleixo sobre a implementação das sentenças da CtIADH em nosso 
país. A autora mostra-se consciente do amplo alcance das obrigações conven-
cionais de proteção, a requerer o fortalecimento das instituições nacionais vin-
culadas à vigência plena dos direitos humanos e do Estado de Direito. Não se 
exime de apontar, com o necessário espírito crítico, os avanços, mas também 
as insuficiências, da postura de nosso país. 

No tocante ao plano operacional, ao examinar a necessidade de medidas 
legislativas para assegurar a implementação das decisões da CtIADH, Letícia 
S.P. Aleixo sistematiza as práticas de direito comparado na América Latina. 
Enfim, ao identificar dilemas e desafios na prática brasileira, analisa propo-
sições legislativas nacionais acerca da temática, prezando pela necessária coe-
rência do Estado brasileiro para assegurar a efetivação dos direitos humanos.  
Em boa hora a autora dá a público seu primeiro livro, contendo uma real 
contribuição à doutrina jusinternacionalista latino-americana sobre a matéria 
tratada, a partir da perspectiva de nosso país.

É gratificante, para um acadêmico, constatar a compreensão de sua men-
sagem e seus ensinamentos por parte das novas gerações de estudiosos, con-
formando o diálogo e o elo intergeracionais, próprios da Universitas. Tendo, 
ao longo das últimas décadas, me dedicado à construção do novo jus gentium 
de nossos tempos, sistematizada no Curso Geral de Direito Internacional Pú-
blico que ministrei na Academia de Direito Internacional da Haia4, sinto-me 

3 Por exemplo, inter alia, em sua Sentença de 27.05.2012 no caso de Margus versus Croácia, ao 
determinar a incompatibilidade das leis de auto-anistia com a normativa de proteção dos tratados 
de direitos humanos (paras. 131, 135 e 138), a Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH) citou 
quatro parágrafos do leading case da jurisprudence constante da CtIADH sobre a matéria, i.e., sua cé-
lebre sentença de 14.03.2001 no supracitado caso de Barrios Altos versus Peru (para. 60). Ademais, 
a CtEDH citou um parágrafo de meu próprio Voto Concordante na referida sentença da CtIADH no 
caso de Barrios Altos (para. 60). 

4 . A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentium, 2a. ed. rev., 
Leiden/Haia, Nijhoff/The Hague Academy of International Law, 2013, pp. 1-726.
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recompensado em vislumbrar, no presente estudo de Letícia S.P. Aleixo, sua 
fidelidade à importância que sempre atribuí aos princípios básicos do direito 
internacional, e sua disposição de dar seguimento à missão de difundir o pro-
cesso histórico de humanização do direito internacional, para que também o 
Brasil venha a dar sua contribuição à nobre causa.

Haia, 25 de agosto de 2018.

ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE 
Juiz da Corte Internacional de Justiça (Haia); Ex-Presidente da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos; Professor Emérito de Direito Internacional da 
Universidade de Brasília; Doutor Honoris Causa em diversas Universidades na 
América Latina, Europa e Ásia.


