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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo preponderante demonstrar a possibilidade de
inserção da temática ambiental nas decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, ainda que de forma reflexa, através dos direitos protegidos pela Convenção
Americana de Direitos Humanos. Para isso, explanou-se sobre a proteção internacional
dos direitos humanos e os sistemas de proteções regionais. Buscar-se-á demonstrar
também o surgimento do direito ambiental internacional, e seu entrelaçamento com os
direitos humanos, analisando-se, para tanto, a jurisprudência contemporânea dos
sistemas regionais africano e europeu, e dos casos envolvendo a temática ambiental na
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A pesquisa aborda a
temática sob a vertente jurídico-sociológica ao trabalhar com a noção de eficiência da
proteção ambiental na esfera do Direito Internacional Público e analisa as necessidades
sociais sobre o assunto. Por conseguinte, o trabalho segue o tipo metodológico (ou de
investigação jurídica) chamado jurídico-projetivo ou jurídico-prospectivo, esmiuçando a
tutela ambiental em uma perspectiva de proteção regional, e analisando a tendência
jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo por fim, utilizado
o raciocínio dedutivo através dos casos analisados.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como meta más importante demostrar la posibilidad de la inclusión de
las cuestiones ambientales en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, aunque por reflejo, a través de los derechos protegidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Para ello, expuso sobre la protección
internacional de los derechos humanos y los sistemas de protección regionales. También
demostrará el surgimiento del derecho ambiental internacional y su relación con los
derechos humanos, deben ser analizados por tanto, la jurisprudencia contemporánea de
los sistemas regionales de África y Europa, y de casos relacionados con temas
ambientales en la jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La
investigación propone al aspecto jurídico-sociológico, ya que trabaja con la noción de
eficiencia de la protección del medio ambiente en el ámbito del Derecho Internacional
Público y analiza las necesidades sociales sobre el tema. Por lo tanto, el trabajo sigue el
tipo metodológico (o investigación jurídica) llamada legal-proyectivo o jurídicoprospectivo, escrutando la protección del medio ambiente en una perspectiva de
protección regional y el análisis de la tendencia jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y, finalmente, el uso del método deductivo
utilizado a través de los casos analizados.
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1

INTRODUÇÃO

Em que pose os direitos humanos não terem surgido após a Segunda Guerra
Mundial, foi com a Declaração Universal dos Direitos Humanos no período pós-guerra
o grande gato histórico que impulsionou o Direito Internacional dos Direitos Humanos.
A Organização das Nações Unidas assumiu papel preponderante na proteção
dos direitos humanos em um contexto global, todavia, houve a necessidade de criação
dos chamados sistemas regionais de proteção dos direitos humanos.
Nesse passo, vislumbram-se os principais sistemas regionais, a saber, o
europeu, o africano e o interamericano.
Cada sistema regional de proteção dos direitos humanos encontra-se em um
estágio próprio de evolução, funcionando muitas vezes de formas similares, mas em
alguns momentos de forma distinta, por terem bases normativas próprias.
O sistema interamericano possui como base normativa a Convenção
Americana de Direitos Humanos, que entrou em vigor em 18 de julho de 1978,
decorrente da Conferência Interamericana de Direitos Humanos, ocorrida em São José
da Costa Rica em novembro de 1969.
Este Tratado regional possui caráter vinculante àqueles Estados que o
ratificaram ou o aderiram e representou um processo iniciado no final da Segunda
Guerra Mundial quando culminou na redação da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem aprovada em 1948.
Com o fim de salvaguardar os direitos essenciais do homem no continente
americano, a Convenção instrumentalizou dois órgãos para conhecer das violações dos
direitos humanos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, foco desta pesquisa, tem o
objetivo de decidir contenciosos e emitir pareceres consultivos acerca de matérias
relacionadas aos direitos humanos em âmbito regional, sendo considerado o órgão de
maior destaque dentro do Sistema Interamericano devido à sua competência
jurisdicional. No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a temática
ambiental é abordada pelo artigo 11 do Aditivo da Convenção Americana de Direitos
Humanos, que protege o direito ao meio ambiente sadio. Todavia, a jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos é pacífica a respeito da não judicialidade das
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questões atinentes ao meio ambiente sadio em decorrência do artigo 19.6 do Protocolo
de San Salvador.
Diante de tal cenário, haveria possibilidade da Corte Interamericana de Direitos
Humanos tutelar questões ambientais?
Utilizado como marco teórico nesta pesquisa, Valério de Oliveira Mazzuoli
(2008) entende que há uma interligação da temática ambiental com a dos direitos
humanos no âmbito internacional. Para ele, a inserção do tema “meio ambiente” na
esfera de proteção dos direitos humanos é necessária, pois tais temas envolvem todo o
planeta e podem colocar em risco a saúde mundial.
A hipótese que se vislumbra é de que a exemplo do que já ocorre no sistema
regional europeu, poderia a Corte Interamericana tutelar questões envolvendo o meio
ambiente sadio desde que houvesse violações a outros direitos protegidos pela
Convenção Americana.
Situações como a destruição indiscriminada de florestas e da biodiversidade, a
poluição de rios e lagos e operações industriais altamente poluidoras podem afetar não
apenas o direito ao meio ambiente sadio, mas direitos como a saúde e a vida tutelados
pelo Sistema Interamericano.
Mesmo com a negativa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em
tutelar questões ambientais, certo é que referido órgão já julgou questões afetas a essa
temática, mesmo que de forma reflexa.
Os casos da Comunidade Mayagna contra o Estado da Nicarágua, da
Comunidade Indígena de Yakye Axa contra o Paraguai, Comunidade Indígena
Sawhoyamaxa contra o Paraguai, Claude Reyes e outros contra o Chile, Saramaka
contra o Suriname e Kichwa de Sarayaku contra Equador demonstram que a questão
ambiental não deve ser tratada de forma isolada das violações dos direitos humanos.
O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar que mesmo que graves danos
ambientais não possam ser diretamente submetidos à análise no Sistema Interamericano,
os casos acima tratados realçam que tal proteção é possível, desde que seja por uma via
indireta, tutelando outros direitos protegidos pela Convenção Americana. Tal alternativa
se traduz na possibilidade da proteção do meio ambiente sadio não somente no âmbito
interno dos Estados, mas também no campo do direito internacional, potencializando a
proteção deste direito.
A pesquisa reveste-se de grande relevância tendo em vista a necessidade de se
adaptar a uma nova concepção que, desde a Conferência de Estocolmo em 1972, o
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meio ambiente sadio também é um direito humano a ser garantido, não apenas no
âmbito interno dos Estados, mas também na seara no direito internacional dos direitos
humanos.
A pesquisa que se propõe pertence à vertente jurídico-sociológica uma vez que
trabalha com a noção de eficiência da proteção ambiental na esfera do Direito Público
Internacional e analisa as necessidades sociais sobre o tema. Por conseguinte, a pesquisa
segue o tipo metodológico (ou de investigação jurídica) chamado jurídico-projetivo ou
jurídico-prospectivo, esmiuçando a tutela ambiental em uma perspectiva de proteção
regional e analisando a tendência jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, sendo, por fim, utilizado o raciocínio dedutivo através dos casos analisados.
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2

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E
OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO GLOBAL E REGIONAL

Não se busca nesta pesquisa o aprofundamento detido dos direitos humanos e
sua evolução, mas sim desenvolver o conteúdo de forma que se possa alcançar o
objetivo final do trabalho, qual seja, a ideia de que meio ambiente também se traduz em
direitos humanos e pode (ou deveria) ser tutelada pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Nesse sentido, a doutrina moderna caminha para o entendimento que há o
entrelaçamento entre direitos humanos e a garantia do meio ambiente equilibrado,
traduzindo-se no chamado meio ambiente humano. O conteúdo dos direitos humanos
mudou e ampliou-se ao longo da história, influenciando até mesmo a jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, e para se chegar a uma possível conclusão
de que a proteção ao meio ambiente é um componente da proteção dos direitos
humanos, não há como não se tratar da matéria.
Como pressuposto para abordar os direitos humanos e sua historiologia,
necessário se faz demonstrar a distinção apontada pela maior parte da doutrina entre
Direito Internacional Humanitário, os direitos humanos e os direitos fundamentais.
O Direito Internacional Humanitário está atrelado ao direito dos conflitos
armados. Segundo a Ficha Informativa n. 13 1 elaborada pela ONU, é um ramo do
Direito que representa o conjunto de princípios e regras que limitam o recurso à
violência em período de conflito armado e cujos objetivos são os seguintes: 1) proteger
as pessoas que não participam diretamente nas hostilidades, ou que já deixaram de fazêlo; 2) os feridos, náufragos, prisioneiros de guerra e civis; e 3: limitar os efeitos da
violência nos combates destinados a atingir os objetivos do conflito2.
Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha3, o Direito Internacional
Humanitário é um conjunto de normas internacionais, convencionais e consuetudinárias,
destinadas a resolver problemas causados diretamente por conflitos armados
1

Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Ficha_Informativa_13.pdf>. Acesso em: 24 maio
2015.
2
Cançado Trindade faz referência há três vertentes da proteção internacional dos direitos da pessoa
humana. As vertentes seriam compostas pela proteção dos direitos humanos, do direito humanitário e do
direito dos refugiados. Para maiores informações ver: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto;
PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE SANTIAGO, Jaime. As três vertentes da proteção internacional
dos direitos da pessoa humana: direitos humanos, direito humanitário, direito dos refugiados. Instituto
Interamericano de Direitos Humanos, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados, São José, C.R, Brasília, 1996.
3
Disponível em: <https://www.icrc.org/por/resources/documents/misc/5ybllf.htm>. Acesso em 24 maio
2015.
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internacionais e não internacionais. Protege as pessoas e os bens afetados ou que podem
ser afetados por um conflito armado, e limita o direito das partes no conflito na escolha
dos métodos e dos meios de fazer a guerra. Ainda esclarece que os principais tratados de
Direito Internacional Humanitário são aplicáveis em caso de conflito armado
internacional são as quatro Convenções de Genebra de 1949 e seu Protocolo Adicional I
de 1977. As principais disposições aplicáveis em caso de conflito armado não
internacional são o artigo 3º comum às quatro Convenções de Genebra e as disposições
do Protocolo Adicional II.
Os direitos fundamentais e os direitos humanos 4 também não podem ser
confundidos. Guerra (2008, p. 202-204) conceitua direitos fundamentais como aqueles
direitos que, aplicados diretamente, gozam de uma proteção especial nas Constituições
dos Estados de Direito; são provenientes de um amadurecimento da própria sociedade
no que se refere à proteção dos referidos direitos. Já a expressão “direitos humanos” é
uma terminologia empregada para denominar os direitos positivados nos documentos
internacionais, como também as exigências básicas relacionadas com a dignidade,
liberdade e igualdade de pessoa, que não alcançaram um estatuto jurídico positivo.
Segundo Pereira (2013, p. 68), o principal argumento utilizado para a distinção
que se faz entre as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” é de que a
expressão “direitos fundamentais” se aplica aos direitos do ser humano reconhecidos e
positivados no âmbito do direito constitucional positivo de um determinado Estado.
Citando Canotilho6, o autor explica que “os direitos fundamentais seriam os direitos
objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”. Por outro lado a expressão

4

Parte da doutrina ainda aponta a diferença dos direitos humanos e os direitos naturais. Pombo, baseada
em Ingo Sarlet, explana que os Direitos Naturais ou Direitos do Homem são todos aqueles outorgados a
todos os homens(universalidade) pela sua mera condição humana em qualquer tempo, inclusive ao
período pré-estatal. Entende-se que o direito natural seria um conjunto de princípios e não de normas
escritas (não positivado), que nasceu com o próprio homem e derivou-se da conjugação da experiência e
da razão, cuja titularidade é exclusiva do ser humano, sendo, portanto, imutável, universal e eterno. Os
adeptos desta teoria seriam os denominados jusnaturalistas. A autora expõe que Bobbio, por sua vez,
pensava de forma diversa, já que para ele, os direitos do homem ou naturais não são decorrentes pura e
simplesmente da natureza humana como defende a corrente jusnaturalista, mas sim decorrem de lutas,
sendo produto cultural e histórico da humanidade. Por fim, conclui que a distinção entre direitos naturais
e direitos humanos constitui no fato de que o segundo são direitos naturais positivados em um plano
internacional ou ultra estatal. Já os direitos fundamentais são direitos naturais positivados em âmbito
constitucional de um determinado Estado. POMBO, Michelle Pires Bandeira. Os direitos fundamentais e
sua nova dimensão contemporânea. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 126, jul 2014. Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15038&revi
sta_caderno=29>. Acesso em 01 dez. 2015.
6
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003.
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direitos humanos estaria relacionada aos direitos fundamentais constantes dos
documentos de direito internacional, referindo-se às posições jurídicas reconhecidas ao
ser humano como tal, inerentes à própria condição e dignidade humana e, portanto,
independentemente de sua vinculação com uma determinada ordem constitucional.
Ferreira Moi e Plaza (2007, p. 04) conceituam os direitos fundamentais como
sendo o conjunto de direitos e liberdades dos seres humanos institucionalmente
reconhecidos e positivados no âmbito do Direito Constitucional positivo de determinado
Estado, enquanto os direitos humanos seriam aqueles protegidos internacionalmente,
por serem dirigidos a todos os seres humanos, independentemente de sua vinculação a
determinada ordem constitucional, apresentando, assim, uma validade universal e
supranacional.
Os direitos fundamentais ainda são classificados segundo a maior parte da
doutrina como de primeira7, segunda,8 terceira9 e quarta10 geração11.
Atualmente, a nomenclatura geração é questionada, entendendo-se que o
melhor termo a ser empregado é o de dimensões dos direitos fundamentais, pois a ideia
de geração passaria a falsa percepção de que uma geração estar-se-ia a superar a
anterior.
Pereira (2013, p. 69) aduz que além da crítica que se faz à teoria das gerações
de que a expressão sugere uma substituição de cada geração pela posterior, havendo
uma relação de exclusão entre as gerações, o uso da expressão gerações também induz à
ideia de que o reconhecimento de uma nova geração somente poderia ocorrer quando a
geração anterior já estivesse madura o suficiente. Outra crítica que se faz é no sentido de
que o termo geração não é cronologicamente exato, sendo que a evolução dos direitos
fundamentais não segue necessariamente a linha descrita: liberdade → igualdade →
fraternidade.
7

Os direitos de primeira geração encontram-se embasados nas doutrinas iluminista e jusnaturalista dos
séculos XVII e XVIII. Tal geração defende a não atuação do Estado na esfera do indivíduo. Tais direitos
são caracterizados pelo princípio da liberdade, configurando os direitos civis e políticos.
8
Tais direitos remontam ao século XIX, em que a mínima intervenção estatal na esfera particular dos
indivíduos exigiu que fosse buscada a igualdade material entre o ser humano. Tais liberdades positivas
são caracterizadas pelos direitos sociais, econômicos e culturais.
9
Com o término da Segunda Guerra Mundial verificou-se a necessidade de se tutelar direitos de caráter
coletivo e difusos. Os direitos de terceira geração de caráter eminentemente humanista são caracterizados
pelos princípios da solidariedade ou fraternidade.
10
Não há consenso em torno da existência da quarta geração de direitos (para alguns já há uma quinta
geração), mas para os adeptos da existência desta quarta geração, ela é decorrente da terceira geração,
caracterizadas por direitos a democracia, à informação, ao pluralismo.
11
José Adércio Leite Sampaio (2013, p. 568) atribui a T. H. Marshall a classificação dos direitos
fundamentais em gerações na década de 1950.
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Por fim, o autor expõe que, por estas razões, o critério metodológico que
classifica os direitos em gerações vem sendo refutado pela doutrina moderna, que
compartilha do entendimento de que uma geração de direitos não substitui a outra, mas
com ela interage.
O direito ao meio ambiente sadio estaria inserido pela doutrina dentro dos
direitos de terceira geração.
Luiz Augusto da Veiga Elias expõe que:
Os direitos de terceira geração (dimensão) ou de solidariedade (fraternidade),
diferentemente das categorias precedentes, não dizem respeito às demandas
individuais, do homem como titular, mas visam proteger os grupos humanos
em sua totalidade, caracterizando-se pelo viés coletivo e difuso, mediante
deveres gerais de natureza transindividual e transgeracional. Inseridos nesta
dimensão, cumpre referir os direitos à paz, a uma adequada e sadia qualidade
de vida, ao desenvolvimento, à comunicação, à autodeterminação dos povos,
à utilização e conservação do patrimônio histórico, cultural e científico da
humanidade e o direito humano a viver em um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. (ELIAS, 2013, p. 19)

Por fim, Beatriz Souza Costa cita Canotilho, Bonavides e Celso de Mello como
outros expoentes que compartilham do mesmo entendimento. Para Costa (2013, p. 47),
“melhor identificar o direito à integridade ao meio ambiente como um direito difuso, o
qual não possibilita um estreitamento de seus beneficiários, que compreendem todas as
pessoas sem distinção e não há uma relação jurídica básica”.
Mas os direitos humanos não surgiram com o advento da Segundo Guerra
Mundial como entendem alguns.
Segundo Ferreira Moi e Plaza os direitos humanos possuem origem muito mais
distante do que o período pós Segunda Guerra Mundial:

As bases fundamentais dos Direitos Humanos datam do Egito e da
Mesopotâmia, quando começa-se a admitir os direitos individuais em relação
ao Estado (séc. III a.C.), sendo o Código de Hamurabi (1690 a.C.) sua
primeira positivação. Na Grécia estudava-se a individualidade e liberdade do
homem, sendo que, com o Direito Romano e a Lei das XII Tábuas obtém-se a
real efetivação dos Direitos Humanos frente ao Estado. Na Idade Média os
documentos que faziam menção a este assunto visavam a limitação do poder
estatal. (MOI e PLAZA, 2007, p. 04)

Brant e Borges (2006, p. 02) apontam a origem histórica da proteção dos
direitos humanos no pensamento grego. Para tanto, citando Haarscher12, explicam que o
12

HAARSCHER, Guy. Développement historique des droits de l´homme, I.I.D.H., Strasbourg, 1999, p. 1.
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poder político era legitimado recorrendo à razão, em que uma autoridade só era legítima
em face de um tribunal da razão, uma verdadeira subordinação ao telos dos direitos do
homem.
Apesar do exposto, os historiadores são quase unânimes de que o primeiro
documento jurídico que tutelou os direitos humanos surgiu na Inglaterra quando da
Carta Magna.
Contra os abusos da concentração de poder por parte dos reis, que
reivindicavam para a coroa poderes e prerrogativas até então pertencentes de direito à
nobreza e ao clero, surgiram as primeiras manifestações de rebeldia, que culminaram
com a Magna Charta. Segundo Pereira (2013, p. 72), a Carta Magna das Liberdades ou
Concórdia entre o rei João e os Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino
inglês – pacto firmado em 15 de junho de 1215 pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos
e barões ingleses – constitui o principal documento a servir de ponto de referência para
alguns direitos e liberdades civis clássicos, tais como o habeas corpus, o devido
processo legal, a garantia de propriedade privada, a liberdade de ir e vir e a graduação
da pena à importância do delito, em que pese a forma de promessa unilateral, feita pelo
rei.
Uchôa expõe sobre a importância da Carta Magna inglesa e dos documentos
que a seguiram como forma de proteção dos direitos humanos ao dizer que:
O primeiro documento jurídico ocidental relevante a reconhecer de forma
incisiva o direito às leis naturais foi a Magna Carta imposta, em 1215, na
Grã-Bretanha, ao Rei João Sem-Terra. Ali, restaram consagrados, com
relativa isenção, direitos como obediência à legalidade, submissão do
soberano às leis, devido processo legal, livre acesso à justiça, liberdade de
locomoção, liberdade de culto à Igreja da Inglaterra (todavia, ainda ligada à
Igreja católica romana), restrições tributárias e proporcionalidade entre delito
e sanção.
Outros importantes documentos seguiram-se à Carta Magna, na Grã-Bretana,
com o fito de tutelar às liberdades individuais ante o Estado: Petição de
Direitos (1629), ratificando as liberdades consagradas pela Carta de João
Sem Terra, até então ignoradas pelos governos; a Lei de Habeas Corpus
(1679), em sentido teleológico similar à norma de hoje; e a Bill of Rights
(1689), que punha fim ao absolutismo monárquico, depois confirmada pelo
Ato do Parlamento (1701). (UCHÔA, 2013, p. 186-187)

Uchôa (2013, p. 186) expõe que em todas as situações, as leis naturais
reconhecidas eram usufruídas pelo ser humano enquanto ser social, isto é, pelo
indivíduo por sua relação com a comunidade. O usufruto das leis naturais era concebido
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ao indivíduo não por ele ser considerado um fim em si mesmo, mas tão somente por ser
considerado, dependendo das circunstancias, um fim a serviço do Estado.
À época, ainda não havia a concepção da proteção do ser humano, mas sim do
que ele significava para a sociedade. Talvez daí, até se entender porque os considerados
não cidadãos, a exemplo do que acontecia com os escravos e as mulheres na Grécia, não
gozavam de direitos.
Expondo a evolução dos direitos humanos após tratar da Carta Magna, Silva
(2010, p. 487-488) indica que o primeiro país que se preocupou em formular
expressamente uma Declaração dos Direitos do Homem foi os Estados Unidos, com a
Declaração de Virgínia (1776). Ele indica que tal fato se deveu, principalmente, à
necessidade de consagrar a liberdade religiosa que não existia na Europa. Em 1789, por
sua vez, foi aprovado o projeto de Lafaiete pela Assembleia Constituinte da Revolução
Francesa, que consistia em uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Ainda sobre os principais aspectos históricos do sentido de evolução dos
direitos humanos, aponta que no século XX, a preocupação com os direitos do homem
manifestou-se de modo acentuado, havendo a internacionalização desses direitos (os
direitos econômicos, sociais e culturais do homem aparecem em 1917 na Constituição
Mexicana, em 1918 na Constituição Soviética e em 1919 na Constituição de Weimar).
Em 1941, Roosevelt, em mensagem no Congresso norte-americano, referia-se a quatro
liberdades fundamentais: de expressão, de religião, de estar livre do medo e de estar
livre das necessidades materiais, que foram consubstanciadas na Carta do Atlântico.
Por fim, em 1945, na conferência de Chapultelpec, foi decidida a elaboração de
uma Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada em 1948 na
Conferência de Bogotá13.
Para Comparato (2013, p. 67-68), a primeira fase de internacionalização dos
direitos humanos teve início na segunda metade do século XIX e findou com a 2ª
Guerra Mundial, manifestando-se basicamente em três setores: o direito humanitário, a
luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado.

13

Alves salienta que: “é indiscutível que outro ramo do Direito Internacional conhecido como „Direito
Internacional dos Direitos Humanos‟ foi criado pela Declaração de 1848. Porém neste mesmo ano, sete
meses antes da aprovação da Declaração Universal pela Assembleia Geral da ONU, já havia sido
aprovada, em Bogotá, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Assim como em 1950
se adotou na Europa a Convenção Europeia de Direitos Humanos, com sua Corte supranacional com sede
em Estrasburgo. Dessa forma os direitos humanos não foram inventados, e nem mesmo consagrados
internacionalmente pela primeira vez pelas Nações Unidas”. (ALVES, 2014, p. 18)
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O autor expõe que, no campo do direito humanitário, o primeiro documento
normativo de caráter internacional foi a Convenção de Genebra de 1864, a partir da qual
fundou-se, em 1880, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha14. A Convenção ainda
foi revista em 1907 a fim de se estenderem seus princípios aos conflitos marítimos
(Convenção de Haia), e a seguir em 1929, para a proteção dos prisioneiros de guerra
(Convenção de Genebra).
O outro setor dos direitos humanos em que se manifestou essa tendência à
internacionalização foi à luta contra a escravatura. O Ato Geral da Conferência de
Bruxelas, de 1890, estabeleceu as primeiras regras interestatais de repressão ao tráfico
de escravos africanos, e em 1926, foi seguida por uma Convenção celebrada em
Genebra, no quadro da Liga das Nações.
Por fim, com a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em
1919, a proteção do trabalhador assalariado passou também a ser objeto de uma
regulação convencional entre os diferentes Estados.
Para Rojas (2006, p. 172), o surgimento do Direito Internacional dos direitos
humanos é uma resposta ao fracasso dos sistemas tradicionais de proteção dos
indivíduos, tanto através dos mecanismos de desenvolvimento em âmbito nacional,
como aqueles estabelecidos pelo Direito Internacional Público na primeira metade do
século XX.
Teixeira (2011, p. 51) expõe que a concepção moderna dos chamados direitos
humanos surge três anos após a fundação da Organização das Nações Unidas – ONU,
em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, quando a Declaração Universal dos Direitos
Humanos passa a proteger duas espécies de direitos: os direitos civis e políticos e os
direitos econômicos, sociais e culturais.

14

A Cruz Vermelha, segundo seu site oficial, teve sua fundação concebida por iniciativa de um homem
chamado Henry Dunant, que ajudou soldados feridos durante a Batalha de Solferino, em 1859. Depois de
algum tempo, ele convenceu líderes políticos a realizarem mais ações no sentido de proteger vítimas de
guerras. Suas duas principais ideias eram a adoção de um tratado que obrigasse os exércitos a cuidarem
de todos os soldados feridos e a criação de sociedades nacionais que cooperassem na prestação de
serviços médicos militares. Ao mesmo tempo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha expandiu seu
próprio trabalho, assumindo novas atividades como a de visitar prisioneiros de guerra e transmitir listas
de nomes de sobreviventes, de forma a tranquilizar suas respectivas famílias.
Ao final do século 19, Henry Dunant – cuja visão havia ajudado a iniciar todo o processo – vivia no
ostracismo, em um vilarejo nas montanhas suíças; seus fracassos comerciais o haviam forçado a se retirar
de Genebra e de um papel ativo na Cruz Vermelha. Mas em 1901 ele se tornou o primeiro a receber,
juntamente com o pacifista francês Frédéric Passy, o prêmio Nobel da Paz. Disponível em:
https://www.icrc.org/por/who-we-are/history/founding/overview-section-founding.htm. Acesso em: 01
dez. 2015.
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Sobre a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem aduz
Flávia Piovesan que:
A Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem pública
mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores
15
básicos universais. Desde seu preâmbulo , é afirmada a dignidade inerente a
toda pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. Vale dizer, para
a Declaração Universal a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo
para a titularidade de direitos. A universalidade dos direitos humanos traduz a
absoluta ruptura com o legado nazista, que condicionava a titularidade de
direitos à pertinência à determinada raça (a raça pura ariana). A dignidade
humana como fundamento dos direitos humanos é concepção que,
posteriormente, vem a ser incorporada por todos os tratados e declarações de
direitos humanos, que passam a integrar o chamado Direito Internacional dos
Direitos Humanos. (PIOVESAN, 2016, p. 124)

Cançado Trindade16 (2003, p. 56-57) pontua importante fato histórico acerca da
criação da Declaração Universal de 1948. Ele informa que, em 1947, enquanto a
Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas preparava a Declaração Universal
de Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) realizava, a título de colaboração, um exame dos principais
problemas teóricos levantados pela elaboração da Declaração Universal. Circulou-se
entre alguns dos principais pensadores da época de diversos países, um questionário,
contendo, inter alia, questões acerca das relações entre direitos de indivíduos e de

15

Preâmbulo

CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros
que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade,
CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, para que
o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão,
CONSIDERANDO ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,
CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do homem
e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma
liberdade mais ampla,
CONSIDERANDO que os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância
desses direitos e liberdades,
CONSIDERANDO que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância
para o pleno cumprimento desse compromisso,
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração Universal dos Direitos do
Homem" como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que
cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos
territórios sob sua jurisdição.
16
Antônio Augusto Cançado Trindade atualmente é juiz da Corte Internacional de Justiça, já tendo sido
juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e professor do Instituto Rio Branco.
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grupos em sociedades de tipos diferentes e em circunstancias históricas distintas, assim
como das relações entre liberdades individuais e responsabilidades sociais ou coletivas.
Comparato traz uma abordagem histórica sobre a Carta e diz que:

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como se percebe da leitura de
seu preâmbulo, foi redigida sob o impacto das atrocidades cometidas durante
a Segunda Guerra Mundial, e cuja revelação só começou a ser feita – e de
forma muito parcial, ou seja, com omissão de tudo o que se referia à União
Soviética e de vários abusos cometidos pelas potencias ocidentais – após o
encerramento das hostilidades. Além disso, nem todos os membros das
Nações Unidas, à época, partilhavam por inteiro as convicções expressas no
documento: embora aprovado por unanimidade, os países comunistas (União
Soviética, Ucrânia, e Rússia Branca, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia),
a Arábia Saudita e a África do Sul abstiveram-se de votar.
Seja como for, a Declaração, retomando os ideais da Revolução Francesa,
representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em âmbito
universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade
17
e da fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I .
A cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com
sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á
progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um
esforço sistemático de educação em direitos humanos. (COMPARATO,
2013, p. 238)

Moi e Plaza (2007, p. 08) apontam que, de acordo com a Carta da ONU de
1945, os Estados-Membros devem promover a proteção dos direitos humanos e
liberdades fundamentais, sendo que a Declaração de 1948 elenca quais são os direitos
humanos e liberdades fundamentais a serem tutelados. Neste item surge uma discussão
doutrinária acerca da obrigatoriedade da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
uma vez que tal documento não tem a estrutura de um tratado internacional, não
possuindo, portanto, força jurídica obrigatória e vinculante18.
O resultado de tais discussões foi a elaboração de dois tratados que passaram a
incorporar os direitos previamente elencados na Declaração de 1948, quais sejam: o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais. Com a aprovação desses tratados em 1966 pela
Assembleia Geral, foi superada a questão da obrigatoriedade da Declaração.
É asseverado por Cançado Trindade (2003, p. 59) que o impacto da Declaração
Universal de 1948 tornou-se ainda mais considerável pelo lapso de tempo prolongado

17

Artigo1: Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
18
Atualmente, devido ao jus cogens, já se credita eficácia a Declaração por ser uma norma costumeira
internacional. Para maiores informações ver: POSSA, Ana Lethea da Cunha. A eficácia jurídica da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. In: Revista Jurídica, Vol. 20, n. 4, Curitiba, 2007. P. 2748.
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(dezoito anos) entre a sua adoção e proclamação e a adoção dos dois Pactos de Direitos
Humanos das Nações Unidas, o que contribuiu para florescer a tese de que alguns dos
princípios da Declaração se afiguravam como parte do Direito Internacional
Consuetudinário, ou como expressão dos princípios gerais do Direito, invocados em
processos nacionais e internacionais.
Para Moi e Plaza (2007, p. 8-9), o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos vem
incorporar à Declaração Universal uma nova série de direitos a serem tutelados,
estipulando a obrigação dos Estados-Membros assegurarem a sua imediata
aplicabilidade aos indivíduos sobre sua jurisdição. A partir de sua ratificação, o EstadoMembro se obriga a enviar relatórios acerca de medidas tomadas para sua
implementação em seu território. Além disso, lhe é facultado alegar a violação de
direitos humanos por parte de outro Estado, devendo, entretanto, que os Estados
envolvidos, através de uma declaração em separado, se submetam à competência do
Comitê. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais tem como
objetivo primordial a incorporação e a expansão dos dispositivos relacionados com os
direitos sociais, econômicos e culturais estabelecidos na Declaração Universal, sendo os
mesmos preceitos dotados de obrigatoriedade e força vinculante, ou seja, assim como
ocorre com os demais tratados internacionais, o presente Pacto visa a responsabilização
dos Estados que desrespeitem seus dispositivos através da criação de obrigações legais
para os Estados-Membros.
Para Teixeira (2011, p. 51-52), os direitos civis seriam aqueles ligados à
concepção do Estado Liberal e da economia capitalista, relacionados à Revolução
Francesa e à valorização do indivíduo ante os excessos do Estado. Assim, o século XX,
dominado ainda pelos ideais liberais do século XVIII, consolida a não intervenção
estatal na liberdade pessoal, no pensamento e na religião dos indivíduos, ou seja, o
dever do Estado de não agir ou não se intrometer na vida civil ou privada de seus
cidadãos. A concretização dos direitos políticos, por sua vez, implica na formação de
um Estado democrático de direito em que seus cidadãos são livres para formar partidos,
votar e ser votados, ou até mesmo não votar.
Por fim, o autor ainda trata da proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais da Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma ação dos Estados
no emprego do máximo de recursos possível por parte de cada um em políticas
favoráveis ao desenvolvimento sócio-econômico-cultural, como as garantias ao direito
ao trabalho, à assistência médica, à educação, ao combate à pobreza.
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Além desses dois tratados, após a metade do século XX, houve uma
proliferação sem precedentes de tratados atinentes aos direitos humanos. Como
exemplos, se pode citar a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a
Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
A Organização das Nações Unidas engloba o chamado sistema global de
proteção dos direitos humanos. Esse sistema é composto por todos os tratados acima
citados, sendo sua implementação tutelada por diversas instituições19.
Barreto aponta um duplo enfoque do sistema global de proteção dos direitos
humanos implementados pós Declaração Universal dos Direitos Humanos ao dizer que:
Com a Declaração, os direitos humanos evoluíram, ganhando uma dupla
projecção universal: primeiro, a sua universalidade permite a qualquer pessoa
invocá-los contra qualquer Estado e reclamar para si as condições humanas
inerentes, onde quer que esteja e independentemente da situação concreta em
que se encontre colocada; segundo, o respeito dos princípios e regras
relativos aos direitos fundamentais da pessoa humana passou a constituir uma
obrigação de cada Estado perante os outros Estados. (BARRETO, 2008, p.
110)

Brant e Caldeira (2006, p. 12) apontam que a implementação do sistema global
é feita de forma descentralizada, não existindo uma organização internacional dos
direitos do homem gozando de competência exclusiva. Desse modo, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a Unesco, a Assembleia Geral, o Conselho Econômico
e Social, o Tribunal Penal Internacional e a própria Corte Internacional de Justiça
podem corroborar para implementação dos direitos do homem.

19

Cançado Trindade explana que no decorrer do século XX também surgiram um número sem
precedentes de Tribunais Internacionais visando a tutela dos direitos consagrados em âmbito
internacional: “O fenômeno da multiplicidade dos tribunais internacionais é próprio de nossos tempos. Os
tribunais internacionais contemporâneos têm contribuído decisivamente para a expansão da jurisdição
internacional, assim como para a afirmação e consolidação da personalidade e capacidade jurídicas
internacionais do ser humano, como sujeito tanto ativo (ante os tribunais internacionais de direitos
humanos) como passivo (ante os tribunais penais internacionais) do Direito Internacional.
A própria Carta das Nações Unidas cuida de prever (artigo 95) a criação de novos tribunais
internacionais, o que tem ocorrido na prática, tornando o Direito Internacional contemporâneo hoje mais
bem equipado para a solução judicial de controvérsias em distintas áreas de regulamentação. As bases de
jurisdição dos tribunais internacionais contemporâneos encontram-se nas convenções, nos acordos e
instrumentos internacionais respectivos, e seu exercício é regulamentado por seus interna corporis
(Regulamentos)”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os tribunais internacionais
contemporâneos. Brasília: FUNAG, 2013, p. 45.
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Cançado Trindade assevera que as obrigações convencionais de proteção
vinculam não somente os governos, mas os Estados (incluindo seus poderes, órgãos e
agentes). Sobre a responsabilidade internacional dos Estados, o autor ainda diz que:

a responsabilidade internacional destes últimos sobrevive assim aos
governos, e se transfere a governos sucessivos, precisamente por se tratar de
responsabilidade do Estado. Assim, ao Poder Executivo incumbe tomar todas
as medidas (administrativas e outras) a seu alcance para dar fiel cumprimento
às obrigações convencionais; ao Poder Legislativo incumbe tomar todas as
medidas cabíveis para harmonizar o direito interno com a normativa de
proteção dos tratados de direitos humanos, dando-lhes eficácia; e ao Poder
Judiciário incumbe aplicar efetivamente as normas de tais tratados no plano
do direito interno, e assegurar que sejam respeitadas. O descumprimento das
obrigações convencionais engaja prontamente a responsabilidade
internacional do Estado, por ato ou omissão, seja do Poder Executivo, seja do
Legislativo, seja do Judiciário. (CANÇADO TRINDADE, 2006, p. 78)

Cançado Trindade (2006, p. 478-479) ainda adverte que as iniciativas no plano
internacional não podem se dissociar da adoção e do aperfeiçoamento das medidas
nacionais de implementação, já que estas últimas dependem em grande parte da
evolução da própria proteção internacional dos direitos humanos. No presente domínio
de proteção, se verifica uma interação dinâmica e constante entre o Direito Internacional
e o Direito interno, em benefício das pessoas protegidas. Há que ter presente que os
próprios tratados de direitos humanos significativamente consagram o critério da
primazia da norma mais favorável aos seres humanos protegidos (seja ela de origem
internacional ou interna). Mas a ênfase na premência das medidas nacionais de
implementação para o futuro da proteção internacional não pode deixar de reconhecer
que os padrões internacionais de proteção do ser humano não podem ser rebaixados;
devem eles, ao contrário, ser preservados e elevados.
Enquanto a Organização das Nações Unidas compõe o chamado sistema global
de proteção dos direitos humanos, surgiu também a necessidade de criação de
instrumentos de proteção regionais, dos quais se incluem os sistemas europeu,
americano e africano.
Tais sistemas regionais funcionam concomitantemente ao sistema global,
podendo antecedê-lo ou mesmo complementá-lo. Os sistemas não se excluem, servindo
de catalizadores da implementação dos direitos humanos.
Tais diferenças de níveis de proteção dos direitos humanos visam apenas
fortalecer as garantias inerentes ao ser humano. Nesse sentido, esclarece Correia que:
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A existência de arquiteturas regionais não enfraquece a universalidade dos
direitos humanos, já que todos os sistemas de proteção têm o mesmo
objetivo: a integridade da pessoa humana como princípio e fim da
convivência em sociedade. A universalidade é enriquecida pela diversidade
cultural, a qual jamais pode ser invocada para tentar justificar a denegação ou
violação dos direitos humanos. (Correia, 2007, p. 72)

Correia (2007, p. 73) alerta, ainda, para a natureza subsidiária dos sistemas
internacionais de proteção dos direitos humanos. A responsabilidade primária pela
tutela dos direitos fundamentais permanece em âmbito do Estado, mas pode ser
transferida à comunidade internacional quando sua interferência se mostrar necessária
para suprir omissões e deficiências20.
A preocupação com a busca da criação de instrumentos para a proteção dos
direitos humanos a nível internacional não ocorre por acaso. Não se busca um inchaço
de mecanismos protetivos, o que, eventualmente, traria uma burocratização ou um
número excessivo de órgãos com as mesmas funções, mas, sim, garantir a promoção e
proteção dos direitos humanos de forma realmente efetiva.
Freitas e Silva (2011, p. 98) resumem bem a preocupação em um contexto
global visando a proteção dos direitos humanos em diversos níveis, já que isto seria
apenas fruto de resquícios do programa político adotado no período das Grandes
Guerras. O aparecimento de regimes totalitários, regidos pela exceção de Constituições
suspensas, reduziu considerável parcela da população à condição de entes descartáveis,
ou seja, matáveis pela simples decisão política de soberania. Os autores ainda expõem
que, mesmo no século XXI, ainda se presenciam terríveis guerras civis em certos pontos
da África; ataques massivos entre países do oriente médio em disputa por terra, água e
petróleo; presencia-se uma enxurrada de imigrantes clandestinos excedentes nos países
do norte; em um contexto latino-americano, a proliferação de favelas e espaços onde
muitas vezes o Direito não adentra sequer para contabilizar as mortes.
A seguir, serão analisados os sistemas regionais existentes. Ao se tratar dos
sistemas regionais de direitos humanos diversos do Interamericano, não se está
20

A concepção tradicional de soberania dos Estados, ou seja, da não intervenção, já foi superada no
âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Em caso de ineficiência na proteção dos direitos
humanos pelos Estados, tanto o sistema regional quanto o global, podem atuar pela implementação desses
direitos.
Nesse mesmo sentido Gomes e Bulzico (2010, p. 49) alertam que o princípio de não interferência em
assuntos internos dos países é um dogma da legislação internacional. No entanto, em se tratando de
violações de direitos humanos, a comunidade internacional tem a prerrogativa de intervir para buscar a
sua resolução, relativizando a ideia de soberania dos Estados, superando o estigma de que outros entes
são impedidos de interferir em assuntos internos de um país.
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buscando desvirtuar o foco deste trabalho (na busca de possíveis decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos que tenham relevância em matéria ambiental),
mas, sim, servir como base para o estabelecimento de uma linha comparativa e crítica
com outros sistemas de proteção dos direitos humanos ao longo da pesquisa.
Em um mesmo viés, não se pretende o esgotamento ou mesmo um
aprofundamento no que tange aos procedimentos adotados por esses outros sistemas,
mas tão somente estabelecer vínculos de similitudes e distinções, além de criar uma
base mínima de conhecimento sobre esses sistemas a fim de se analisar o estágio em
que se encontram quanto à análise de questões da seara ambiental. A ordem de escolha
dos sistemas estabeleceu o critério histórico de criação, começando pelo europeu,
tratando dos sistemas interamericano e africano, e culminando no embrionário, mas
ainda inexistência sistema asiático e da Oceania.

2.1 Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos

O Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos é considerado o sistema
regional com maior grau de desenvolvimento do mundo no que tange ao complexo de
direitos tutelados por sua legislação, além da sua vasta jurisprudência.
O sistema de proteção dos direitos humanos do continente europeu surgiu da
necessidade de proteger e promover os direitos humanos, em grande parte, devido às
atrocidades que foram praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua razão de ser
encontra guarida nas mesmas razões do sistema global, e até mesmo por isso, a
contemporaneidade de ambos.
O sistema de proteção avançou ao longo das décadas e apesar de ter surgido
com a adesão de apenas seis Estados, atualmente já conta com 47, a saber, Albânia,
Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Geórgia,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, República de Almodovar, Mônaco, Montenegro, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Federação Russa, San Marino, Sérvia,
Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, República da Macedônia, Turquia, Ucrânia e Reino
Unido.
Piovesan (2013, p. 108) ressalta que o sistema europeu é o que traduz a mais
extraordinária experiência de justicialização de direitos humanos, por meio da atuação
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da Corte Europeia. Na visão da autora, o sistema europeu não apenas elenca um
catálogo de direitos, mas institui um sistema inédito que permite a proteção judicial dos
direitos e liberdades nele previstos.
Cabe salientar que não obstante a responsabilidade primária da proteção e
promoção dos direitos humanos pertencerem aos Estados e o sistema europeu ser um
importante mecanismo de proteção dos direitos humanos, a Europa ainda conta com um
grande fomento de órgãos protetores dos direitos humanos.
Oliveira (2011, p. 212-213) aponta que ainda possui a função de proteção dos
direitos humanos a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE),
organização integrada por todos os países da Europa, pelos Estados Unidos, Canadá e
alguns países da Ásia, totalizando cinquenta e cinco países do hemisfério norte, e pela
Comunidade dos Estados Independentes

21

, organização intergovernamental de

cooperação, cujo alcance de suas atribuições alcança o campo dos direitos humanos.
Ainda não se pode olvidar da sociedade civil organizada na busca da
implementação dos direitos humanos, e de uma gama enorme de Organizações NãoGovernamentais ONG(s), que protegem desde violações, como a tortura, até causas
atinentes à proteção do meio ambiente (serve como um grande exemplo as ações
praticadas pelo Greenpeace).
Piovesan explana sobre o contexto de surgimento do sistema europeu alertando
que:
A compreensão do sistema europeu demanda que se enfatize o contexto no
qual ele emerge: um contexto de ruptura e de reconstrução dos direitos
humanos, caracterizado pela busca de integração e cooperação dos países da
Europa ocidental, bem como de consolidação, fortalecimento e expansão de
seus valores, dentre eles a proteção dos direitos humanos. A Convenção é
fruto do processo de integração europeia, e tem servido como relevante
instrumento para seu fortalecimento. (...), um dos maiores desafios do
sistema europeu na atualidade é a efetiva incorporação de seus standards
pelos países da Europa central e do leste. Observe-se que, diversamente dos
sistemas regionais interamericano e africano, o europeu alcança uma região
relativamente homogênea, com a sólida instituição do regime democrático e
do Estado de Direitos. Com a inclusão dos países do Leste Europeu, todavia,
maior diversidade e heterogeneidade têm sido agregadas, o que passa a
abarcar o desafio do sistema em enfrentar situações de graves e sistemáticas
violações aos direitos humanos, somadas a incipientes regimes democráticos
e a Estados de Direito ainda em construção. (PIOVESAN, 2013, p. 108-109)
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Criada em 1991, a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) constitui-se num bloco políticoeconômico que reúne 12 das 15 repúblicas que formavam a antiga União das Repúblicas Sociais
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maio 2015.
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O Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, assim como os outros
sistemas regionais, é alicerçado através de um instrumento jurídico, qual seja, a
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais celebrada em 04 de janeiro de 1950 em Roma.
Comparato (2013, p. 280) esclarece que a Convenção surgiu no seio do
Conselho da Europa, organização representativa dos Estados da Europa Ocidental,
criada em 5 de maio de 1949 para promover a unidade europeia, proteger os direitos
humanos e fomentar o progresso econômico e social. O alcance da Convenção limitouse aos direitos individuais clássicos e representou, sob esse aspecto, um recuo em
relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, invocada em seu preâmbulo22.
Porém, o autor acrescenta que, em 18 de outubro de 1961, foi celebrada em
Turim uma Carta Social Europeia que declarou os direitos econômicos, sociais e
culturais não constantes da Convenção de 1950. Esse tratado entrou em vigor 1965. Em
05 de maio de 1988, a Carta Social Europeia foi completada por um protocolo
adicional, que entrou em vigor em 4 de setembro de 1992 em oito Estados. O protocolo
adicional enuncia quatro novos direitos: o direito à igualdade de possibilidades e de
tratamento em matéria de emprego e de profissão, o direito dos trabalhadores à
informação e à consulta no seio das empresas, o direito dos trabalhadores de
participarem da determinação e da melhoria das condições de trabalho e do meio
ambiente de trabalho, bem como o direito das pessoas idosas a uma proteção social. Em
1996, a Carta Social Europeia Revista consagrou certo número de direitos novos em
matéria social, como o direito à dignidade no trabalho, o direito à proteção contra a
pobreza e a exclusão social e o direito à moradia.
Piovesan (2013, p. 111) aclara que o catálogo de direitos da Convenção
Europeia compreende fundamentalmente direitos civis e políticos, sob a inspiração do
ideário democrático liberal e individualista, a expressar os valores dominantes e
consensuais da Europa ocidental. Os direitos sociais econômicos e culturais advieram
apenas com a adoção da Carta Social Europeia, que estabelece a implementação
progressiva desses direitos, bem como uma sistemática de supervisão restrita a
relatórios periódicos, a serem elaborados por Estados-partes e submetidos à apreciação
de um Comitê de experts (o Comitê Europeu de Direitos Sociais), a respeito dos
avanços alcançados. Note-se que a Carta Social Europeia socialmente entrou em vigor
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em 26 de fevereiro de 1965, ou seja, quase 12 anos depois da adoção da Convenção
Europeia, tendo sido revisada em 1996.
Cançado Trindade (1996, p. 29-39, 111) alega que as chamadas vertentes de
proteção internacional da pessoa humana tendem da compartimentalização à interação
na jurisprudência europeia. Para o autor, a ideia que se tinha de uma visão
compartimentada dos direitos humanos, do direito humanitário e dos direitos dos
refugiados está ultrapassada, havendo uma convergência inequívoca entre elas, apesar
de não haver uma uniformidade total nos planos tanto substantivo como processual.
Para ele, a aproximação dessas vertentes vem a fortalecer o grau da proteção devido à
pessoa humana. Nesse sentido, o sistema regional de proteção dos diretos humanos
europeu adota uma vinculação entre o princípio da não-devolução (o non-refoulement,
elemento básico do direito internacional dos refugiados) e o direito a não ser submetido
à tortura ou a tratos ou penas desumanas ou degradantes nos termos do artigo 3 da
Convenção Europeia.
Como se denota, a proteção dos direitos humanos no continente europeu não
ficou adstrita aos direitos estatuídos na Convenção Europeia. Ao contrário, a proteção
dos direitos humanos aumentou de forma exponencial, maximizando o leque dos
direitos possíveis de reinvindicação na Corte Europeia.
Piovesan (2013, p. 112) ressalta que, além dos protocolos adicionais, há
atualmente mais de 185 instrumentos internacionais adotados pelo Conselho da Europa,
com destaque à Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e de Tratamentos
Desumanos e Degradantes de 1987 (que conta com dois Protocolos); à Carta Europeia
para as Línguas Regionais ou de Minorias de 1992; e à Convenção para a Proteção de
Minorias Nacionais de 1995. A maioria dos Estados-partes da Convenção Europeia é
ainda parte dos instrumentos de alcance global de proteção dos direitos humanos
aprovados pela ONU.
Teixeira (2014, p. 95) também aborda o tema e ressalta que, enquanto o
sistema interamericano conta com apenas dois protocolos substanciais, a Convenção
Europeia conta com 14 protocolos adicionais que aprimoraram o seu alcance, com a
gradual inserção de temas relacionados aos direitos humanos. O autor ainda atenta que
os protocolos adicionais não se limitaram à inserção de direitos substantivos, vindo a
promover mudanças processuais e institucionais nos organismos de proteção dos
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direitos humanos, em especial, nas atribuições do Comitê de Ministros e da Comissão e
Corte Europeias de Direitos Humanos23.
Atualmente, compõem como principais órgãos do sistema europeu de direitos
humanos, além do Tribunal Europeu de Direitos do Homem e do Comitê de Ministros,
o Secretariado Geral do Conselho da Europa, o Comissário Europeu, o Comitê Europeu
para a Prevenção da Tortura, o Comitê Europeu de Direitos Sociais, o Comitê Europeu
de experts Governamentais e o Comitê Assessor24.
Em 1998, a Convenção Europeia passou por profundas modificações
concernentes aos órgãos originalmente por ela estatuídos, a saber, a Comissão Europeia
de Proteção dos Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e o Comitê
de Ministros.
Antes da entrada em vigor do Protocolo n. 11, a estrutura do sistema europeu
possuía grandes similitudes com o sistema interamericano. Era dotado de uma
Comissão (com funções eminentemente consultivas) e de uma Corte (com funções
jurisdicionais), assim como acontece atualmente com o sistema interamericano. Além
desses órgãos, o sistema europeu ainda possuía um terceiro órgão com funções
eminentemente políticas (Comitê de Ministros). Atualmente, os dois primeiros órgãos
se fundiram, criando o chamado Tribunal Europeu de Direitos do Homem.
Mazzuoli (2010, p. 37-38) explica o assunto dizendo que, por meio do
Protocolo nº 11, em vigor a partir de 1º de novembro de 1998, reformou-se totalmente o
sistema de controle da Convenção Europeia, quando então tanto a Comissão como a
Corte Europeia de Direitos Humanos foram substituídas por uma nova Corte
permanente (a Corte única), com número de juízes igual ao dos Estados-partes e com
competência para realizar os juízos de admissibilidade e de mérito dos casos que lhe
forem submetidos, sem depender agora de um órgão distinto (a Comissão) responsável
pela admissibilidade das petições ou comunicações.
O autor ainda ressalta que as funções do Comitê de Ministros, órgão de cunho
político, pouco se alterou com o Protocolo. A função de supervisão das sentenças da
Corte pelo Comitê permaneceu intocada. Seguiu-se o entendimento de que a supervisão
das sentenças da Corte deve estar afeta a um órgão com composição política capaz de
23
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convencer os Estados a dar melhor cumprimento a tais decisões, e não a ela própria, já
que a supervisão de suas sentenças é matéria que ultrapassa as funções precípuas do
Tribunal. A maior mudança introduzida no que tange ao Comitê de Ministros diz
respeito à extinção da função que detinha o Comitê de decidir se houve ou não violação
da Convenção nos casos cujos relatórios o haviam sido submetidos pela Comissão, mas
não à Corte.
Em outras palavras, manteve-se a função de supervisão do Comitê, mas aboliuse a competência contenciosa que ele detinha. Sendo assim, a função de decidir se
houve ou não violação da Convenção Europeia passou a ser uma função exclusiva da
Corte.
Oliveira (2011, p. 225-226) resume estas modificações estruturais dizendo que,
até 1998, a estrutura de proteção específica dos direitos humanos no Conselho da
Europa estava integrada pela Comissão Europeia de Direitos Humanos, de natureza
técnica e quase contenciosa-jurisdicional. Depois daquele ano, se estabeleceu um marco
histórico na estrutura do Conselho da Europa no que tange ao tema de proteção dos
direitos humanos, já que este passou a concentrar-se em um único órgão, o Tribunal
Europeu de Direitos do Homem (TEDH), extinguindo-se à Comissão. Sua entrada em
funcionamento ocorreu em duas etapas, a primeira após a extinção do antigo tribunal,
em 31 de outubro de 1998, e a segunda, após a extinção da Comissão, em 31 de outubro
de 1999, passando a funcionar como órgão único a partir de 1 de novembro de 1999.
O novo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem instituído pela Convenção é
composto por um número de juízes igual ao de Estados membros25. Não há nenhuma
restrição quanto ao número de juízes com a mesma nacionalidade, sendo os juízes
eleitos pelo mandato de nove anos não renovável, pela Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa26.
As demandas27 ao Tribunal podem ser interpostas por qualquer Estado –parte
(queixa estadual) ou qualquer particular que se considere vítima de violação da
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Convenção (queixa individual)28pode dirigir-se diretamente ao Tribunal de Estrasburgo
uma queixa.
Por fim, outra importante alteração realizada pelo Protocolo n. 11 foi a citada
autorização para que qualquer indivíduo possa ter acesso à Corte. Ao contrário do que
acontece no sistema interamericano, o sistema europeu permitiu que qualquer indivíduo
possa demandar diretamente ao Tribunal Europeu de Direitos do Homem.
Piovesan (2013, p. 116-117) explica que, até novembro de 1998, a Convenção
Europeia contemplava duas cláusulas facultativas: o artigo 25, que conferia aos
indivíduos o direito de petição perante a Comissão Europeia de Direitos Humanos, e o
art. 46, que atribuía à Corte Europeia de Direitos Humanos a competência jurisdicional
para apreciar casos submetidos pela Comissão Europeia. Com o advento do Protocolo n.
11, ambas as cláusulas facultativas foram substituídas por cláusulas obrigatórias – os
artigos 3429 e 3230, respectivamente. O artigo 34 estabelece o direito de petição à Corte
Europeia, mediante o qual qualquer indivíduo, organização não governamental ou grupo
de indivíduos pode denunciar ser vítimas de violações de direitos enunciados na
Convenção ou em seus Protocolos por um Estado-parte. Já o artigo 32 prevê como
obrigatória a competência jurisdicional da Corte Europeia.
Para Comparato (2013, p. 282-283), a possibilidade de ser proposta uma queixa
individual foi um avanço para o Direito Internacional clássico, confinado outrora apenas
as relações entre os Estados. Todavia, no que tange à criação do Tribunal Europeu,
entende que tal modificação foi prejudicial ao sistema europeu de proteção dos direitos
humanos. Para ele, os redatores originais da Convenção tiveram a sabedoria de criar um
órgão intermediário entre o queixoso e o tribunal – a Comissão de Direitos Humanos –,
encarregada de fazer a triagem das denúncias formuladas, de investigar os fatos e
manifestar sua opinião fundada sobre a ocorrência ou não de violações de direitos. Com
a extinção da Comissão e a transferência de grande parte de suas atribuições para o
28

Possibilidade criada através do já citado Protocolo n. 11.
Artigo 34°
(Petições individuais)
O Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular, organização não governamental ou grupo
de particulares que se considere vítima de violação por qualquer Alta Parte Contratante dos direitos
reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As Altas Partes Contratantes comprometem-se a não
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Art. 32°
(Competência do Tribunal)
1. A competência do Tribunal abrange todas as questões relativas à interpretação e à aplicação da
Convenção e dos respectivos protocolos que lhe sejam submetidas nas condições previstas pelos artigos
33°, 34°, 46° e 47°.
2.O Tribunal decide sobre quaisquer contestações à sua competência.
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Tribunal, viu-se em pouco tempo esse último sobrecarregado de processos e sem
condições de desempenhar a contento as suas atribuições.
Mazzuoli (2010, p. 43) compartilha da mesma opinião de Comparato quanto ao
avanço implementado pelo Protocolo n. 11. Esse avanço permitiu a qualquer pessoa que
entenda que tenha seus direitos violados o poder de interpor sua demanda diretamente à
Corte, acrescentando que este foi o maior avanço alcançado pelo Protocolo.
Quanto à extinção da Comissão Europeia, o autor também a vê como
decorrência natural do processo de evolução do sistema europeu, que, por ora, ainda não
está próxima de ser alcançada pelo sistema interamericano. O autor demonstra certa
preocupação com o aumento da demanda da corte, mas, por outro lado, pondera que
ocorreu um aumento da riqueza de jurisprudência nunca antes vista. Para o autor:

É evidente que como decorrência desse avanço do sistema regional europeu
de direitos humanos alguns problemas também aparecem. O mais
significativo deles é o aumento extraordinário de demandas apresentadas
(agora, diretamente, pelos indivíduos) à nova Corte Europeia, a qual decidiu
apenas em seus dois primeiros anos de funcionamento (838 decisões) mais do
que a sua predecessora em 39 anos de existência (837 decisões). Juntando-se
os dois períodos passados pela Corte já se pode ter ideia da riqueza de sua
jurisprudência, se comparada com a jurisprudência dos tribunais dos demais
31
sistemas regionais de proteção . (MAZZUOLI, 2010, p. 43)

Como se denota, a acessibilidade à Corte aumentou de sobremaneira, apesar de
um grande número de decisões pela inadmissibilidade das demandas32.
Certo é que, antes do Protocolo n. 11, havia grande similitude entre o sistema
europeu de direitos humanos e o sistema interamericano de direitos humanos, já que
ambos possuíam uma Comissão com atribuições notadamente consultivas e uma corte
com atribuições jurisdicionais.
O sistema africano também caminha no sentido de estabelecer apenas uma
Corte, com atribuição consultiva e jurisdicional, assim como ocorre no sistema europeu.
Não nos parece que um sistema seja necessariamente melhor do que o outro,
mas, sim, que haja vontade política para que realmente haja a implementação de um
sistema que seja eficaz.

31

Para
estatísticas
pormenorizadas
do
Tribunal
Europeu,
consultar
<www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956867932_pointer>. Acesso em: 20 maio
2015.
32
As estatísticas quanto ao aumento vertiginoso de inadmissibilidades das demandas interpostas à Corte
estão disponíveis em <www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956867932_pointer>.
Acesso em: 20 maio 2015.

35

A Corte Europeia de forma elogiável começou a aceitar demandas advindas de
pessoas individuais, o que aumentou de modo exponencial seu trabalho. É muito
importante que os Tribunais de Direitos Humanos, tanto a nível global como a nível
regional, compactuem para que possam ser acessíveis pelo maior número possível de
pessoas que tenham seus direitos violados, porém, precisam estar preparados para o
aumento vertiginoso de julgamentos, sob pena de um esvaziamento de sua eficiência e
credibilidade33.
Para Guerra (2008, p. 111), o sistema vigente no continente europeu após a
entrada em vigor do Protocolo n. 11 é extremamente avançado, haja vista que defere
condição para a pessoa humana litigar diretamente no Tribunal Europeu, sem que haja
intervenção de terceiros, por violação aos direitos humanos. O autor ainda continua
dizendo que:

Desta forma, há um efetivo sistema de proteção do indivíduo que reconhece a
valorização da dignidade humana, permitindo que possíveis injustiças e/ou
falhas que tenham sido produzidas no âmbito interno de um determinado
Estado possam ser devidamente corrigidas por essa instância supranacional.
(GUERRA, 2008, p. 111)

2.2 Sistema Interamericano de Direitos Humanos

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) encontra-se em um
grau intermediário de desenvolvimento da jurisprudência quando comparado ao Sistema
Europeu e o Sistema Africano de proteção e promoção dos direitos humanos.
O Sistema Interamericano possui como principal instrumento normativo a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (também conhecida como Pacto de São José da Costa
Rica), mas também conta com dois protocolos facultativos, dentre eles, um sobre direitos
econômicos, sociais e culturais, além de Convenções que possuem temáticas específicas, as
quais serão analisadas oportunamente.

Todavia, o SIDH começou a ser formado antes mesmo do Pacto de São José da
Costa Rica. Em 1948, houve a aprovação da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem
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, em Bogotá, Colômbia, pela Organização dos Estados

Para tanto, já entrou em vigor em 01 de janeiro de 2010 o Protocolo n. 14 que objetiva dar mais
celeridades às demandas apresentadas ao Tribunal.
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Americanos (OEA)35, o que propiciou a criação, em 1959, de um órgão de proteção e
promoção dos direitos humanos nas Américas: a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, denominada nesta pesquisa como Comissão36.
Nikken (2010, p. 96) contextualiza tal Declaração ao explanar o longo caminho
trilhado na América para elaboração de um tratado. O autor explica que na Conferência
Internacional sobre Problemas de Guerra e da Paz (Conferência de Chapultepec -1945),
se proclamou a adesão das repúblicas americanas aos princípios democráticos e se
reconheceu a possibilidade de estabelecer um sistema de proteção internacional dos
direitos humanos. Foi aprovada a elaboração de um projeto de Declaração dos Direitos e
Deveres Internacionais do Homem, o qual se encarregou o Comitê Jurídico
Interamericano. Recomendou-se, igualmente que, ao término do processo de consultas,
essa Declaração fosse submetida a uma Conferência Internacional de juristas
americanos, para que pudesse ser adotada uma convenção regional.
O autor ainda diz que a Carta de Bogotá, que criou a Organização dos Estados
Americanos, incluiu o respeito e a garantia dos direitos humanos entre os princípios
básicos da entidade regional, cujos membros declararam que a solidariedade humana só
é concebível dentro de instituições democráticas e de um regime de liberdade individual
e justiça social baseado no respeito dos direitos fundamentais do homem. Entre os
princípios da Organização, se incluiu a proclamação dos direitos fundamentais da
pessoa humana, sem nenhuma distinção de raça, nacionalidade, religião ou sexo.

35

A Organização dos Estados Americanos é o mais antigo organismo regional do mundo. A sua origem
remonta à Primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington, D.C., de outubro de
1889 a abril de 1890. Esta reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas
Americanas, e começou a se tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que ficará
conhecido como “Sistema Interamericano”, o mais antigo sistema institucional internacional.
A OEA foi fundada em 1948 com a assinatura, em Bogotá, Colômbia, da Carta da OEA que entrou em
vigor em dezembro de 1951. Posteriormente, a Carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires,
assinado em 1967 e que entrou em vigor em fevereiro de 1970; pelo Protocolo de Cartagena das Índias,
assinado em 1985 e que entrou em vigor em 1988; pelo Protocolo de Manágua, assinado em 1993 e que
entrou em vigor em janeiro de 1996; e pelo Protocolo de Washington, assinado em 1992 e que entrou
em vigor em setembro de 1997. Disponível em: <http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp>. Acesso
em: 25 jun. 2015.
36
Importante referência histórica relembra Cançado Trindade (2003, p. 609-610) ao dizer que
significativa foi a participação da delegação brasileira no IX Conferência Internacional Americana
(Bogotá, 1948), já que teria proposto a criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. O
autor expõe que “a proposta do Brasil fez-se acompanhar de uma clara e elucidativa Exposição de
Motivos, que alertou com clarividência para as possíveis „arbitrariedades insuperáveis‟, de que era vítima
o indivíduo, cometidas pelas „próprias autoridades governamentais‟. Na advertência da Delegação do
Brasil, „algumas vezes os próprios tribunais, estreitamente subordinados a um poder executivo opressor,
cometem injustiças evidentes; ou então, o indivíduos se vê privado de acesso aos tribunais locais. Em tais
casos, se trata realmente de direitos fundamentais, impõe-se a possibilidade de recorrer a uma jurisdição
internacional‟”.
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Brant e Borges estão em consonância com tal pensamento de que a criação do
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos é anterior à Convenção
Americana de Direitos Humanos. Os autores informam que:

O ideal de criar instrumentos internacionais de proteção dos direitos do
homem no âmbito interamericano é anterior ao sistema atual, baseado na
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa
Rica). Ele tem início em 1948, com o estabelecimento da Organização dos
Estados Americanos (OEA). A Carta de Bogotá, que cria a OEA, incluiu o
respeito e a garantia dos direitos humanos entre seus princípios básicos,
estabelecendo que a solidariedade humana só é possível dentro de “um
regime de liberdade individual e justiça social, fundado no respeito dos
direitos fundamentais do homem‟. Em seu artigo 3, l, faz referência direta a
estes direitos: „Os Estados Americanos proclamam direitos fundamentais da
pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo.‟
(BRANT; BORGES, 2006, p. 20-21)

Oliveira (2011, p. 252-253) adverte que não obstante a importância histórica da
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem como primeiro instrumento
internacional de direitos humanos, não possuiu valor jurídico, já que foi elaborada como
Carta da OEA ao invés de um Tratado37.
Neste mesmo sentido, Nikken (2010, p. 97) assevera que à Declaração foi
atribuído apenas o caráter de “recomendação”, de modo que carecia de força vinculante
formal. Da mesma forma, também não foi criado um órgão, dentro ou fora da Carta,
com a missão específica de promover ou proteger os direitos humanos.
Brant e Borges (2006, p. 22) ainda noticiam que, em 1965, foi realizada a II
Conferência Interamericana Extraordinária no Rio de Janeiro em que a Comissão
Interamericana, criada pela Declaração em 1948, teve seus poderes ampliados e foi
solicitada fiscalizar à observância dos direitos mencionados nos artigos I 38 , IV 39 ,
XVIII 40 , XXV 41 e XXXVI 42 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
37

GOIO esclarece que diferente da declaração (documento cujos signatários, os legítimos
representantes dos governos, expressam sua concordância com as metas, objetivos e princípios nele
estabelecidos), os Tratados são acordos em que os signatários têm o poder de obrigar legalmente os
Estados (ou partes) que os ratificam ou confirmam. (GOIO, Octávio Carlos Peso. Análise da Conceituação
Legal
de
Tratado
Internacional.
2011.
Disponível
em:
<http://www.salesianocampinas.com.br/unisal/downloads/09UNI159a172.pdf> . Acesso em: 25 jun.
2015.
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Artigo I.arece que diferente da declaraana (B da igo organismo regional do mundo. \h po
39
Artigo IV. Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do
pensamento, por qualquer meio.
40
Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder
contar, outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de
autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados
constitucionalmente.
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Homem. Segundo o autor, embasado no Informe Anual da C.I.D.H., 1983-1984, a
própria Comissão reconheceu sua falta de atenção em relação a esses direitos, ao dizer
que “se concentrou, desde o início de suas atividades, nos direitos civis e políticos”, na
esperança de que “uma ordem política de democracia representativa, por sua própria
natureza, deveria traduzir-se em melhoras substantivas na qualidade de vida da grande
maioria, senão da totalidade, da população”. Entretanto, a experiência demonstrou “que
não existe esta relação automática e necessária”.
Por fim, o autor recorda que na mesma Conferência se considerou o projeto de
preparação de uma convenção americana de direitos humanos. A questão foi remetida
ao Conselho da OEA, que convocou a Conferência Interamericana Especializada, na
qual se adotou o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos.

2.2.1 Convenção Americana sobre Direitos Humanos
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos43 é considerada o principal
instrumento normativo no SIDH.
Gomes e Mazzuoli (2010, p. 18) expõem que a Convenção Americana foi
adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre
41

Artigo XXV. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e
segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes.
Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir obrigações de natureza claramente civil.
Todo indivíduo, que tenha sido privado da sua liberdade, tem o direito de que o juiz verifique sem
demora a legalidade da medida, e de que o julgue sem protelação injustificada, ou, no caso contrário, de
ser posto em liberdade. Tem também direito a um tratamento humano durante o tempo em que o
privarem da sua liberdade.
42
Artigo XXXVI. Toda pessoa tem o dever de pagar os impostos estabelecidos pela Lei para a
manutenção
dos
serviços
públicos.
Informações
disponíveis
em:
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm> Acesso em 25 jun. 2015.
43
No Brasil, a Convenção Americana de Direitos Humanos possui o status supralegal segundo a doutrina
majoritária, tendo em vista a interpretação conferida ao art. 5°, §2° da Constituição Federal/88. Nesta
esteira a lição de Elias: “Os precípuos objetivos do Estado brasileiro – de assegurar o exercício dos
direitos individuais e sociais, o bem-estar e o desenvolvimento como valores supremos e integrados à
economia, à política e à cultura – são regidos pela prevalência dos direitos humanos e pela cooperação
para o progresso da humanidade, com fulcro no preâmbulo e nos princípios fundamentais dos artigos
1º, inciso III, 3º, inciso II e 4º, incisos II, IX e parágrafo único, todos da Constituição da República
Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988 (CRFB/88). Os tratados internacionais de
direitos humanos são incorporados na Carta Magna, com natureza de normas constitucionais no sentido
material pelo seu artigo 5º, § 2º, de caráter supralegal, e no sentido formal pela aprovação do
Congresso Nacional em quórum qualificado equivalente ao de emenda constitucional, em seu § 3º”.
ELIAS, Luiz Augusto da Veiga. A proteção ambiental no sistema interamericano de direitos humanos
(SIDH): uma análise da aplicabilidade do direito humano ao meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado e sua incidência jurisprudencial. 2013. 151 f. Dissertação (Mestrado) - Centro Universitário
Ritter dos Reis. Porto Alegre, 2013.
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Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, tendo sido
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 27, de 25 de setembro de 1992, e
promulgada pelo Decreto presidencial 678 44 , de 6 de novembro desse mesmo ano.
Entrou em vigor internacionalmente em 18 de julho de 1978, após ter obtido o mínimo
de 11 ratificações.
Teixeira (2011, p. 71) esclarece que dos 34 Estados que assinaram a
Convenção, 2545 a ratificaram. Gomes e Mazzuoli (2010, p. 19) aduzem que os países
de origem anglo-saxã e a maioria dos países do Caribe, à exceção de Barbados, não têm
demonstrado interesse na ratificação da Convenção, impedindo que o sistema
interamericano se torne um sistema completo, daí ser comum a visualização de um
instrumento mais latino-americano do que propriamente interamericano.
Vale ressaltar que o sistema regional interamericano é uma extensão dos
direitos humanos protegidos primeiramente pelos próprios Estados Nacionais. Nesse
sentido, Guerra adverte que:
deve ser ressaltada a necessidade de combinar a temática nacional e
internacional de proteção, à luz do princípio da dignidade humana,
pois, assim, conjugam-se os sistemas internacionais e nacionais para o
fortalecimento dos mecanismos de responsabilização do Estado.
Compete, portanto, ao Estado a responsabilidade primária e ao sistema
internacional uma ação suplementar e subsidiária em relação aos
direitos violados. (Guerra, 2012, p. 348)

Piovesan comenta sobre a extensão dos direitos assegurados pela Convenção
Americana ao dizer que:
Substancialmente, ela reconhece e assegura um catálogo de direitos civis e
políticos similar ao previsto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos. Desse universo de direitos, destacam-se: o direito à personalidade
44

O Brasil, no ato da ratificação, utilizou-se de declaração interpretativa, não aceitando visitas e
inspeções automáticas in loco pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos:
Art. 1° A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), celebrada em
São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2° Ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em 25 de setembro de 1992, o Governo
brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa: "O Governo do Brasil entende que os arts. 43 e 48,
alínea d , não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado". Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 23 jun. 2015.
45
A saber: Argentina, Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República
Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Para maiores informações
sobre
datas
das
ratificações,
ver
em:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm. Acesso em: 25 jun. 2015.
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jurídica, o direito à vida, o direito a não ser submetido à escravidão, o direito
à liberdade, o direito a um julgamento justo, o direito à compensação em caso
de erro judiciário, o direito à privacidade, o direito à liberdade de consciência
e religião, o direito à liberdade de pensamento e expressão, o direito à
resposta, o direito à liberdade de associação, o direito ao nome, o direito à
nacionalidade, o direito à liberdade de movimento e residência, o direito de
participar do governo, o direito à igualdade perante a lei e o direito à proteção
judicial. (Piovesan, 2013, p. 332)46

No que se refere aos direitos sociais, culturais e econômicos, só foram
tutelados através de um Protocolo Adicional em 1988, conhecido como Protocolo de
São Salvador47.
Piovesan (2013, p. 333) explica que somente em 1988 a Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos adotou um Protocolo Adicional à Convenção,
concernente aos direitos sociais, econômicos e culturais (Protocolo de São Salvador,
que entrou em vigor em novembro de 1999, por ocasião do depósito do 11° instrumento
de ratificação).
Comparato explica os motivos dos direitos sociais, culturais econômicos terem
ficado à margem da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao dizer que:
A fim de obter a adesão dos Estados Unidos à Convenção, a Conferência de
São José da Costa Rica decidiu deixar para um Protocolo à parte a declaração
de direitos econômicos, sociais e culturais; Protocolo esse que só veio a ser
aprovado na Conferencia Interamericana de São Salvador, em 17 de
novembro de 1988. Igualmente objeto de um Protocolo adicional à
Convenção é o acordo sobre a abolição da pena de morte, obtido na
46

Oliveira segue o mesmo pensamento da autora ao tratar da extensão da proteção dos direitos
humanos trazidos pela Convenção Americana ao dizer que: Su contenido traduce un catálogo de
derechos civiles y políticos definidos en 23 artículos, e incluso presentando algunas novedades en
relación a otros instrumentos conocidos hasta el momento en que fue adoptada, el 22 de noviembre de
1969 - como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos -,
como el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, al derecho de reparación por denegación
de justicia, al derecho de rectificación, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley,
a los derechos del niño y el derecho de asilo. Los demás derechos contemplados son: derecho a la vida,
derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad
personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección de la honra y de la
dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de
rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho a la
nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos y
protección judicial. (Oliveira (2011, p. 254-255)
47
Não se pode olvidar do art. 26 da Convenção Americana que ao tratar de desenvolvimento
progressivo, determinou que se dessem efetividade a normas econômicas, sociais, de educação, ciência
e cultura:
Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo
Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante
cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a
plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e
cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de
Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.
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Conferência Interamericana de Assunção, em 8 de junho de 1990. Este
último Protocolo reproduz, para os Estados Americanos, as disposições do
Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto sobre Direitos Civis e Políticos de
1966. (COMPARATO, 2013, p. 379-380)

A Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), em
seu Guia de Defesa Ambiental (2010, p. 18), expõe que devido ao escasso
reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais na Convenção Americana,
em 1988, alguns Estados da OEA subscreveram o Protocolo de São Salvador. O
Protocolo entrou em vigor dez anos após ter sido subscrito e representou o ponto
culminante de um movimento de conscientização no continente americano destes
direitos. Em relação especificamente ao meio ambiente, reconheceu expressamente o
direito ao meio ambiente sadio em seu art. 11, constituindo-se no primeiro instrumento
internacional a fazê-lo, o qual será analisado no próximo capítulo.
Comparato (2013, p. 385) afirma que o Protocolo Adicional de 1988 contém
várias disposições inovadoras, relativamente ao Pacto Internacional sobre os mesmos
direitos, aprovados em 1966. Mas o autor alerta que não se pode deixar de questionar o
grau de sinceridade ou seriedade dos Estados americanos que adotaram o Protocolo
quanto à extensão dos compromissos assumidos. Ele entende que, à época, já
predominava em grande parte da América Latina a ideologia neoliberal, expressa no
chamado “Consenso de Washington”, no sentido de orientar a ação do Estado para o
fortalecimento da iniciativa empresarial privada em todos os campos, restringindo-se ao
máximo as políticas públicas de proteção social.
Tem-se a impressão de que os Estados que adotaram o Protocolo
reproduziram, inconscientemente, atitude retórica dos senhores rurais da
América Espanhola do período colonial, diante das ordenações régias que
procuravam limitar seu poder de exploração econômica, fundado no trabalho
escravo ou semiescravo: las ordenanzas d’El Rey, Nuestro Señor, se
acatan, pero no se cumplen. (COMPARATO, 2013, p. 385).

Brant e Borges (2006, p. 26) esclarecem que o Protocolo de São Salvador
proclamou e precisou o conteúdo destes direitos, compreendendo “o direito ao trabalho;
à associação sindical; à seguridade social; a condições equitativas de trabalho; a um
meio ambiente sadio; à cultura; à constituição e proteção da família; e a proteção à
criança, idosos e minorias”.
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Ainda não se pode olvidar a existência de outros instrumentos normativos no
âmbito no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sobre o tema, Teixeira lembra
que:
Além do Protocolo Adicional de San Salvador, passam a compor o sistema
americano: o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
referente à Abolição da Pena de Morte, de 1990; a Convenção Interamericana
para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985; a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, ou
Convenção de Belém do Pará; a Convenção Interamericana sobre Tráfico de
Menores, de 1994; e a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de
1999. (TEIXEIRA, 2011, p. 76)

Diante do exposto, nada adiantaria a elaboração de instrumentos normativos
sobre direitos humanos se não houvesse algum órgão, ou mesmos órgãos, para sua
efetiva implementação.
Piovesan (2013, p. 334) esclarece que “a Convenção Americana estabelece um
aparato de monitoramento e implementação dos direitos que enuncia. Esse aparato é
integrado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte
Interamericana”.

2.2.2 Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é considerada o principal
órgão da OEA, responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos em todo o
continente americano.
Reza a primeira parte do art. 1° do Estatuto da Comissão Interamericana que
“la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de
los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta
materia48”.

48

“A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da Organização dos Estados Americanos
criado para promover a observância e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da
Organização
nesta
matéria”.
(Tradução
livre).
Disponível
em:
<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp>. Acesso em: 26 jun. 2015.
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Durante a Quinta Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores,
celebrada em 1959, houve a criação da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos49.
O Conselho da OEA aprovou o Estatuto da Comissão em 25 de maio de 1960
elegendo seus primeiros membros em 29 de junho do mesmo ano. Em 1961, a
Comissão Interamericana começou a realizar visitas a vários países para observar in
loco a situação dos direitos humanos. Em janeiro de 1962, durante a Oitiva Reunião de
Consulta, celebrada em Punta Del Leste, no Uruguai, os Ministros de Relações
Exteriores consideram que “não obstante os nobres e perseverantes esforços cumpridos
pela Comissão em exercício de seus mandatos, a insuficiência de suas faculdades e
atribuições consignadas em seu Estatuto” havia dificultado a missão que se havia
encomendado. Por este motivo, naquela oportunidade os Ministros de Relações
Exteriores recomendaram ao Conselho da OEA a reforma do Estatuto de Comissão
Interamericana com o objetivo de ampliar e fortalecer suas atribuições e faculdades de
maneira que permitisse a realização de forma eficaz de sua tarefa de promoção de
respeito aos direitos no continente.
A Comissão seguiu com seu Estatuto original até novembro de 1965 quando da
Segunda Conferência Interamericana Extraordinária celebrada no Rio de Janeiro, Brasil,
foi modificada e finalmente ampliado às funções e faculdades da Comissão.
Oliveira (2011, p. 257-258) também aduz a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos como principal órgão de promoção e defesa dos direitos humanos no
cenário regional americano. O autor informa que os 35 países que firmaram a Carta da
OEA encontram-se vinculados à Comissão, não se limitando sua competência a
aceitações prévias destes países, como ocorre, em regra, com os demais sistemas de
proteção50.
Brant e Borges também retratam a historiologia da Comissão Interamericana
no continente americano ao dizer que:

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1959 pela V
Reunião Consultiva de Ministros de Relações Exteriores, antes mesmo da
criação da Convenção. Como a Carta da OEA de 1948 não havia previsto
esta instituição, ela foi considerada como uma unidade autônoma da
49

Informações históricas extraídas do site oficial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp>. Acesso em: 26 jun. 2015.
50
Conforme parágrafo segundo do art. 2° do Estatuto da Comissão:
“2. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la Organización”.
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Organização. Ao mesmo tempo, foi demandado ao Conselho Interamericano
de Juristas a preparação de um projeto de convenção sobre direitos humanos,
reconhecendo a necessidade de adoção de um tratado que estabelecesse as
condições de funcionamento de um regime regional de proteção dos direitos
do homem. Dessa forma, a Comissão constituiria uma solução transitória até
a entrada em vigor da Convenção. Entretanto, como tal fato só ocorreu 20
anos mais tarde, a prática da Comissão, com base na OEA, transformou-se
em um ativo regime de proteção. O mesmo Conselho foi encarregado de
elaborar o Estatuto da Comissão, aprovado em suas sessões de 25 de maio e
18 de junho de 1960.
(...)
Inicialmente, a Comissão só tinha competência para a promoção dos direitos
do homem, através da preparação de estudos e relatórios e de fazer
recomendações aos governos dos Estados tendo em vista a adoção de
medidas progressivas favorecendo os direitos humanos no quadro de sua
legislação interna. Atualmente, ela possui igualmente competência para a
efetiva proteção dos direitos humanos, realizada através do conhecimento de
petições individuais e das comunicações interestatais que contenham
denúncia de violação a direitos consagrados pela Convenção. (Brant e
Borges, 2006, p. 27-28)

Atualmente, a Comissão Interamericana é composta por sete membros, que
devem possuir alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos
humanos51.
Oliveira (2011, p. 258) ainda expõe que sua sede está localizada na cidade de
Washington, D.C., e está integrada por sete membros indicados pelos Estados membros
da OEA, para um mandado de quatro anos, prorrogáveis por igual período.
A CIDH possui a função principal de promover a observância e a defesa dos
direitos humanos nas Américas. O Estatuto da CIDH estabelece em seus artigos 18, 19 e
20 as funções e as atribuições do órgão, distinguindo claramente suas atribuições a
respeito dos Estados partes da Convenção Americana, e daquelas referidas aos Estados
membros da OEA que não são parte da Convenção Americana. Em relação a estes
últimos, a competência da Comissão se baseia nas disposições da Carta da OEA e na
prática da CIDH. Por sua vez, a competência da Comissão com relação aos Estados
partes da Convenção Americana emana deste instrumento52.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui competência sob duas
bases jurídicas distintas. Uma sob a Carta da OEA e outra sob a Convenção Americana
de Direitos Humanos.
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Conforme parágrafo 1° do art. 2 do Estatuto da CIDH:
“1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser personas de alta autoridad moral y
de reconocida versación en materia de derechos humanos”.
52 Informações extraídas do site oficial da Comissão Interamericana, disponível em:
<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp>. Acesso em: 26 jun. 2105.
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Teixeira (2011, p. 78) expõe sobre a regulação da CIDH pela Convenção
Americana e depois também remete o funcionamento da Comissão pelo seu próprio
Estatuto, aprovado pela resolução AG/RES 447 (IX-0/79), adotado pela Assembleia
Geral da OEA em seu Nono Período Ordinário de Sessões, realizado em La Paz,
Bolívia, em outubro de 1979. Assim, o autor esclarece que os Estados membros da OEA
reconhecem a Comissão como um dos órgãos pertencentes à estrutura da Organização
dos Estados Americanos. Por outro lado, nove 53 Estados membros da OEA não
ratificam a Convenção Americana de Direitos Humanos, fazendo com que a Comissão
tenha atuação ambivalente.
Neste mesmo sentido, o Guia de Defesa do Meio Ambiente elaborado pela
AIDA (2010, p. 14-15) explica que existem no continente americano dois subsistemas
normativos. O primeiro subsistema inclui o conjunto de competências da OEA em
relação aos direitos humanos exigíveis dos Estados membros baseados na Carta da OEA
e pela Declaração Americana. O segundo subsistema, mais completo e extensivo em
mecanismos de proteção, está definido pela Convenção Americana e aplicável somente
aos Estados que a tenham ratificado. O Guia ainda explica que o alcance deste
subsistema pode ser ainda maior a depender se os referidos membros ratificaram a
competência contenciosa da Corte Interamericana e se são signatários dos Protocolos
adicionais e das Convenções existentes.
Para o cumprimento de sua função precípua de promoção e proteção dos
direitos humanos no continente americano, a Comissão Interamericana possui diversas
atribuições que podem ser elencadas da seguinte forma:
a) recebe, analisa e investiga petições individuais em que se alegam violações
de direitos humanos, tanto em relação aos Estados membros da OEA que
ratificaram a Convenção Americana, como daqueles Estados que ainda não o
ratificaram;
b) observa a situação geral dos direitos humanos nos Estados membros e
publica informes especiais sobre a situação existente em determinado Estado
membro, quando o considera apropriado;
c) realiza visitas in loco aos países para realização de uma análise aprofundada
da situação geral e/ou para investigar uma situação específica. De forma
geral, estas visitar dão lugar a preparação de um informe sobre a situação dos
53

Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Estados Unidos, Guiana, Saint Kitts e Nivis, Santa Lúcia e
São Vicente e Granadina.
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direitos humanos que se observa, ao qual é publicado e apresentado ao
Conselho Permanente e a Assembleia Geral da OEA;
d) estimula a consciência pública a respeito dos direitos humanos nas
Américas. Para este fim, a Comissão realiza e publica informes sobre temas
específicos; tais como, as medidas que se devem adotar para garantir um
maior acesso a justiça; os efeitos existentes em conflitos armados internos
em determinados grupos; a situação dos direitos humanos das crianças, das
mulheres, e dos trabalhadores/os imigrantes e suas famílias, das pessoas
presas, dos defensores dos direitos humanos, dos povos indígenas, e das
pessoas afrodescendentes; e das lésbicas, dos gays, dos transexuais,
bissexuais; sobre a liberdade de expressão; a segurança dos cidadãos e do
terrorismo e sua relação com os direitos humanos; dentre outros.
e) Organiza e celebra visitas, conferencias, seminários e reuniões com
representantes

do

governo,

instituições

acadêmicas,

entidades

governamentais e outros, com o objetivo principal de divulgar informação e
fomentar o conhecimento amplo dos trabalhados do sistema interamericano
de direitos humanos.
f) recomenda aos Estados membros da OEA a adoção de medidas que
contribuam para proteção dos direitos humanos nos países do hemisfério;
g) solicita a todos os Estados membros que adotem “medidas cautelares”
conforme art. 25 de seu Regulamento, para prevenir danos irreparáveis aos
direitos humanos em casos graves e urgentes. Além disso, em conformidade
como disposto no artigo 63, §254 da Convenção Americana, pode solicitar
que a Corte Interamericana determine a adoção de “medidas provisórias” em
casos de extrema gravidade e urgência para evitar danos irreparáveis as
pessoas, ainda que o caso não tenha sido apresentado à Corte;
h) apresenta casos à Corte Interamericana e comparece à mesma durante a
tramitação e análise dos casos.
i) solicita opiniões consultivas à Corte Interamericana, conforme o disposto no
artigo 64 da Convenção Americana;
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Art. 63, §2°: Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos
irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas
provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao
seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.
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j) recebe e examina comunicações em que um Estado parte alegue que outro
Estado parte tenha incorrido em violações aos direitos humanos
reconhecidos pela Convenção Americana conforme artigo 45

55

deste

instrumento56.
Vale ressaltar que a competência do sistema interamericano de direitos
humanos, inclusive da Comissão, é apenas residual. Com isso, tem-se que as violações
aos direitos humanos devem ser sanadas primeiramente pelo Estado onde ocorreram, e
somente quando o Estado não consiga (ou mesmo não tenha interesse) na solução ou
reparação da violação, passa a ser possível a utilização do sistema interamericano de
proteção dos direitos humanos.
Resende (2013, p. 229) informa que o indivíduo ou organização não
governamental pode dar início ao processo internacional de responsabilidade do Estado
mediante simples apresentação à Comissão de denúncia ou queixa de violações de
direitos humanos por parte dos Estados membros da Convenção, porém deve haver o
esgotamento das vias internas de solução da violação, ou menos, uma demora
injustificada:
A jurisdição internacional no sistema interamericano de direitos
humanos é subsidiária, porque somente é acionada após o
esgotamento dos recursos internos. De fato, uma petição ou
comunicação apresentada à Comissão somente será admitida se
tiverem sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna,
de acordo com os princípios de Direito Internacional geralmente
reconhecidos; desde que devidamente apresentadas dentro do prazo de
seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; que a matéria da
petição ou de comunicação não esteja pendente de outro processo de
solução internacional; e, por fim, que a petição, caso apresentada pela
vítima ou entidade não governamental, contenha o nome, a
nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou
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Artigo 45 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação
desta Convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a
competência da Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue
haver outro Estado-parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção.
2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem
apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida
competência da Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado-parte que
não haja feito tal declaração.
3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por
tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos.
4. As declarações serão depositadas na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual
encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida Organização.
56
Informações
extraídas
no
site
oficial
da
Comissão,
disponível
em:
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp>. Acesso em: 26 jun. 2015.
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pessoas, ou do representante legal da entidade que submeter a petição.
(RESENDE, 2013, p. 229)

O autor ainda explica que a regra do prévio esgotamento dos recursos internos
possui larga aceitação no Direito Internacional por reduzir as tensões entre os Estados
tendo em vista o respeito às respectivas soberanias. Ainda discorrendo sobre o
esgotamento dos recursos internos, Resende explica que:
Observe-se, ainda, que a Corte firmou entendimento de que cabe ao Estado
demandado alegar no procedimento perante a Comissão a ausência de prévio
esgotamento dos recursos internos, sob pena de preclusão.
Não haverá, porém, a necessidade de prévia interposição e esgotamento dos
recursos da jurisdição interna e a observância do prazo de seis meses acima
referido, quando não existir na legislação interna do respectivo Estado o
devido processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se alegue
terem sido violados; se não houver permitido ao presumido prejudicado em
seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou impedido de
esgotá-los e, finalmente, houver demora injustificada na decisão sobre os
mencionados recursos.
A jurisprudência da Corte aduz ainda mais três hipóteses de dispensa de
esgotamento dos recursos internos, a saber: quando o recurso disponível for
inidôneo, inútil, faltar defensores ou houver barreiras de acesso à justiça.
(RESENDE, 2013, p. 229)57

Piovesan (2013, p. 340) explica que, feito o exame da matéria, a Comissão se
empenhará em buscar uma solução amistosa entre a parte denunciante e o Estado. Se
alcançada a solução amistosa, a Comissão elaborará um informe que será transmitido ao
peticionário. Entretanto, se não for alcançada, a Comissão redigirá um relatório
apresentando os fatos e as conclusões pertinentes e, eventualmente, recomendações ao
Estado-parte. O relatório é encaminhado ao Estado-parte, que tem o prazo de três meses
para conferir cumprimento às recomendações feitas. Se ao longo desse prazo, o caso
não for solucionado pelas partes e nem mesmo for submetido à Corte, a Comissão, por
maioria absoluta de votos, poderá emitir sua própria opinião e conclusão. A Comissão
fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo para cumprimento, e, na hipótese
do não cumprimento, por maioria absoluta dos membros, poderá elaborar informe se
não houver encaminhamento à Corte. Por fim, a autora ressalta que somente a Comissão
Interamericana e os Estados-partes podem submeter um caso à Corte Interamericana,
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Para maiores informações: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O esgotamento de recursos
internos no direito internacional. Brasília: editora UNB, 1997.

49

não estando prevista a legitimação do indivíduo, nos termos do art. 6158 da Convenção
Americana.
Quanto aos casos envolvendo especificamente o Estado brasileiro, Piovesan
(2013-A, p. 400) aduz que, entre 1970 a 2008, houvera 98 casos de violações à
Convenção Americana de Direitos Humanos interpostos na Comissão Interamericana.
Desse total, há casos que foram apreciados pela Comissão Interamericana, sendo os
respectivos relatórios publicados no relatório anual da Comissão, e há aqueles – a
maioria deles – que estão pendentes perante a Comissão Interamericana.
Quanto à temática ambiental, destaca-se, segundo a autora (p. 400-406), na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Caso 7615, em que organizações nãogovernamentais (Indian Law Resource Center, American Anthropological Association,
Survival International, Anthropology Resource Center, entre outras) denunciaram que o
governo brasileiro, na década de 1960, aprovou um plano de exploração das riquezas
naturais e de desenvolvimento da região da Amazônica em detrimento da Comunidade
Yanomami, que foi compelida a abandonar seu hábitat e a buscar refúgio em outras
regiões. O governo brasileiro empreendeu esforços para demarcar as fronteiras do
território Yanomami no período entre 1979 e 1984, o que resultou em um Decreto que
criou o Parque dos Índios Yanomamis, todavia, a proposta não foi implementada. Por
fim, a Comissão Interamericana considerou que houve violações do direito à vida, à
liberdade e à segurança, do direito à residência e ao movimento, e do direito à
preservação da saúde e bem-estar, recomendando o governo brasileiro que: a) adotasse
medidas de proteção à vida e à saúde dos Yanomamis; b) procedesse à demarcação do
“Parque Yanomami”; c) conduzisse programas de educação, proteção médica e
integração social dos Yanomamis, sob a assessoria de pessoal de competência científica,
médica e antropológica; e d) prestasse informações a Comissão sobre as medidas
adotadas em cumprimento às recomendações59.
Outro importante caso sobre a temática ambiental envolvendo a Comissão
Interamericana foi da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
No ano de 2011, em nome das comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu,
sete organizações da sociedade civil (Movimento Xingu Vivo Para Sempre – MXVPS –
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Artigo 61 - 1. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à decisão da
Corte.
2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos
previstos nos artigos 48 a 50.
59
Estas foram as últimas informações disponibilizadas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
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, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB – Prelazia
do Xingu, Conselho Indigenista Missionário – CIMI –, Sociedade Paraense de Direitos
Humanos – SDDH –, Justiça Global, Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente – AIDA) solicitaram à Comissão Interamericana a concessão de medidas
cautelares em favor das comunidades indígenas da bacia do Rio Xingu. A proposta de
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, situada na Volta Grande do Rio
Xingu, no Pará, fez gerar inúmeros debates, sobretudo, acerca dos impactos no meio
ambiente e nas comunidades indígenas que ali residem.
Os peticionários alegaram que haveria danos irreparáveis às comunidades
locais pela violação do direito à vida, à integridade e à saúde. Alegaram que haveria alta
probabilidade do crescimento de doenças graves, insegurança alimentar e hidrológica
em decorrência da retirada das comunidades de suas propriedades e sua consequente
perda de território, sobretudo das comunidades tradicionais, além da migração
desordenada em virtude do início das obras. A questão da identidade cultural das
populações indígenas também foi abordada, alegando-se que, para diversas
comunidades indígenas, a rescisão dos laços ancestrais, o desmembramento de seus
vínculos com a terra e seus recursos naturais, bem como a renúncia coagida de suas
práticas culturais ensejariam um sofrimento cruel, que indubitavelmente comprometeria
seu direito à integridade psíquica e moral. Alegaram também que a vazão, que será
reduzida, gerará a diminuição dos lençóis freáticos, o aniquilamento de inúmeras
espécies de peixes, aves, quelônios, e o possível arrasamento da floresta aluvial, além de
um aumento significativo do número de insetos transmissores de doenças.
Em contraponto a isso, existe a necessidade do país em aumentar a capacidade
de fornecimento de energia elétrica, de maneira que possa atender à crescente demanda
interna.
Os peticionários obtiveram, a princípio, êxito na concessão das medidas
cautelares, porém, em 29 de julho de 2011, a Comissão Interamericana modificou o
objeto da pesquisa e apenas solicitou ao Brasil que: 1) Adote medidas para proteger a
vida, a saúde e integridade pessoal dos membros das comunidades indígenas em
situação de isolamento voluntário da bacia do Xingu, e da integridade cultural de
mencionadas comunidades, que incluam ações efetivas de implementação e execução
das medidas jurídico-formais já existentes, assim como o desenho e implementação de
medidas específicas de mitigação dos efeitos que terá a construção da represa Belo
Monte sobre o território e a vida destas comunidades em isolamento; 2) Adote medidas
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para proteger a saúde dos membros das comunidades indígenas da bacia do Xingu
afetadas pelo projeto Belo Monte, que incluam (a) a finalização e implementação
aceleradas do Programa Integrado de Saúde Indígena para a região da UHE Belo Monte,
e (b) o desenho e implementação efetivos dos planos e programas especificamente
requeridos pela FUNAI no Parecer Técnico 21/09, recém enunciados; e 3) Garantisse a
rápida finalização dos processos de regularização das terras ancestrais dos povos
indígenas na bacia do Xingu que estão pendentes, e adote medidas efetivas para a
proteção de mencionados territórios ancestrais ante apropriação ilegítima e ocupação
por não- indígenas, e frente a exploração ou o deterioramento de seus recursos naturais.
Adicionalmente, a CIDH decidiu que o debate entre as partes no que se refere à
consulta prévia e ao consentimento informado em relação ao projeto Belo Monte se
transformou em uma discussão sobre o mérito do assunto que transcende o âmbito do
procedimento de medidas cautelares60.

2.2.3 Corte Interamericana de Direitos Humanos

Em novembro de 1969, se celebrou em São José da Costa Rica a Conferência
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Nela, os representantes dos
Estados membros da OEA elaboraram a redação da Convenção Americana de Direitos
Humanos, que entrou em vigor em 18 de julho de 1978. Com o fim de salvaguardar os
direitos essenciais do homem no continente americano, a Convenção instrumentalizou
dois órgãos para analisar as violações de direitos humanos no continente: a Comissão
Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos61.
Apesar de a Comissão Interamericana ter sido criada em 1959, a Corte
Interamericana só pôde se organizar com a entrada em vigor da Convenção
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Informações extraídas de: POZZATI JUNIOR, Ademar. RIBEIRO, Luana Isis. Entre os Direitos Humanos e
a Pressão Política: O caso belo monte no sistema interamericano. In: Revista Direitos Humanos e
Democracia. Editora Unijuí, ano 2, n. 4, jul/dez, 2014, p. 107-142 e no site da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, disponível em: http://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm. Acesso em: 02
dez. 2015.
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Capítulo VI - ÓRGÃOS COMPETENTES
Artigo 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos
compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção:
a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão; e
b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. Disponível em:
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em:
29 jun. 2015.
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Americana62. Em 22 de maio de 1979, os Estados membros da Convenção Americana
elegeram durante o Sétimo Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral da
OEA, os juristas que seriam os primeiros a compor a Corte Interamericana.
A primeira reunião da Corte foi celebrada nos dias 29 e 30 de junho de 1979 na
sede da OEA em Washington, D.C.
A Assembleia Geral da OEA, em 1 de julho de 1978, recomendou aprovar o
oferecimento do Governo da Costa Rica como sede da Corte, sendo ratificada esta
decisão em novembro de 1978 e acontecendo a cerimonia de instalação da Corte em São
José no dia 3 de setembro de 1979.
Em agosto de 1980, durante o Novo Período Ordinário de Sessões da
Assembleia Geral da OEA, foi aprovado o Estatuto da Corte63, que inclui suas normas
de funcionamento.64
Gomes e Mazzuoli lembram bem que a Convenção Americana de Direitos
Humanos tentou seguir os mesmos moldes da Convenção Europeia no sentido de
atribuir competência para promover e proteger as questões atinentes aos direitos
humanos a dois órgãos distintos:

A Convenção Americana, nesse aspecto, seguiu o que originalmente institui o
sistema regional europeu, que lhe é anterior. De fato, a Convenção Europeia
de Direitos Humanos, de 1950, previa também dois órgãos de monitoramento
e proteção dos direitos humanos na Europa: a Comissão Europeia de Direitos
Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Ocorre que, a partir da
entrada em vigor do Protocolo n.°11 à Convenção Europeia (em 1°.11.1998),
aboliu-se do sistema europeu a Comissão Europeia e se criou uma Corte
única, capaz de receber diretamente as queixas dos indivíduos (jus standi), o
que ainda não é possível no sistema regional interamericano. (GOMES;
MAZZUOLI, 2010, p. 217)

Sobre a composição do Corte Interamericana, Oliveira (2011, p. 270-271)
informa que é composta por sete juízes independentes, nomeados pela Assembleia Geral
da OEA, entre candidatos indicados por todos os países que integram a Organização,
com mandado de seis anos, prorrogáveis por igual período.
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Importante ressaltar que a Corte não pertence à Organização dos Estados Americanos, mas tão
somente à Convenção Americana, diferentemente da Comissão Interamericana, que pertence a OEA e
também está vinculada a Convenção.
63
Em novembro de 2009, durante o LXXXV Período Ordinário de Sessões, foi aprovado novo
Regulamento da Corte, aplicável a todos os casos que tramitam atualmente.
64
Informações históricas extraídas do site oficial da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>. Acesso
em: 29 jun. 2015.
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O autor ainda esclarece que a Corte pode contar com a nomeação de juízes
interinos, conforme o §3° do Artigo 6° 65 de seu Estatuto, e que são chamados a
preservar o quórum das sessões. Há, ainda, a figura do juiz “ad hoc”, prevista no artigo
55 66 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e que é designado a atuar nos
casos originados em comunicações interestatais, e não pode conhecer de uma petição
individual submetida a Corte quando são nacionais do Estado demandado.
A Corte é o órgão jurisdicional no sistema interamericano de direitos
humanos67, apresentando competência consultiva e contenciosa68.
Rezende (2013, p. 231) explica que a competência consultiva se refere à
interpretação e à aplicação das disposições da Convenção, ou ainda de outros tratados
concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Já a
competência contenciosa abrange julgamentos de casos de violações de direitos
humanos consagrados na Convenção Americana.
O autor ainda explica que a competência contenciosa se submete à cláusula
facultativa, pois tal competência da Corte somente engloba aqueles Estados-partes da
Convenção Americana que reconheceram expressamente sua jurisdição contenciosa,
nos termos do art. 6269 da Convenção Americana.
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3. Se for necessário para preservar o quórum da Corte, os Estados partes da Convenção, em uma
sessão do Conselho Permanente da OEA, a pedido do Presidente da Corte, nomeará um ou mais juízes
interinos, que servirão até serem substituídos por eleitos.
66
Artigo 55 - 1. O juiz, que for nacional de algum dos Estados-partes em caso submetido à Corte,
conservará o seu direito de conhecer do mesmo.
2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-partes, outro
Estado-parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte, na qualidade de
juiz ad hoc.
3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos Estados-partes,
cada um destes poderá designar um juiz ad hoc.
4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52.
5. Se vários Estados-partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como
uma só parte, para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.
67
Sua natureza jurídica e regime jurídico estão presentes já no primeiro artigo de seu Estatuto:
Artigo 1
“A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judicial autônoma cujo objetivo é a
aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce suas
funções em conformidade com as disposições da citada Convenção e por este Estatuto”. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/estatuto>. Acesso em 30 jun. 2015.
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Artigo 2° do Estatuto da Corte:
A Corte exerce função jurisdicional e consultiva:
1.Sua função jurisdicional se rege pelas disposições dos artigos 61, 62 e 63 da Convenção.
2.Sua função consultiva se rege pelas disposições do artigo 64 da Convenção.
69
Artigo 62
1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta
Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como
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Piovesan (2013, p. 343-346), no mesmo sentido, ratifica que, no plano
consultivo, qualquer membro da OEA (parte ou não da Convenção Americana) pode
solicitar o parecer da Corte em relação à interpretação da Convenção ou de qualquer
outro tratado relativo à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. A autora
acrescenta que a Corte pode opinar sobre a compatibilidade de preceitos da legislação
doméstica em face dos instrumentos internacionais, efetuando, assim, o “controle da
convencionalidade das leis”. Já no plano contencioso, a competência da Corte para o
julgamento de caos é, por sua vez, limitada aos Estados-partes da Convenção que
reconheçam tal jurisdição expressamente, nos termos do art. 62 da Convenção.
O Brasil aceitou a competência contenciosa da Corte mediante o Decreto
Legislativo N° 89, de 3 de dezembro de 1998, que ainda estipulou que a solicitação de
reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos
Humanos para os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana
de Direitos Humanos, somente ocorreria para fatos ocorridos a partir de tal
reconhecimento70.
Guerra expõe sobre a competência contenciosa da Corte e a obrigação não só
negativa do Estado em garantir a proteção dos direitos humanos, mas também a positiva
ao dizer que:
A Corte deve exercer sua competência contenciosa considerando a
responsabilidade do Estado pela violação, uma vez que este se
obrigou, ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
a não só garantir, como prevenir e investigar, usando todos os
recursos que dispuser para impedir as violações da Convenção
Americana.
obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos
relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.
2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo
determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário Geral da Organização, que
encaminhará cópias da mesma a outros Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte.
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.
70
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovada a solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana
de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana
de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reconhecimento, de acordo com o previsto no
parágrafo primeiro do art. 62 daquele instrumento internacional.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão da referida solicitação.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Publicado
no
DSF
de
21.10.98.
Disponível
em:
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=150844>. Acesso em: 30 jun. 2015.
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Desses compromissos derivam obrigações de punir, com o rigor de suas
normas internas, os infratores de normas de direitos humanos constantes de
sua legislação e da Convenção Americana, assegurando à vítima a reparação
adequada. O Estado não pode se eximir da obrigação de reparar a violação,
conforme estabelecem as normas de Direito Internacional relativas à
responsabilidade internacional do Estado, alegando, por exemplo, que a
medida a ser tomada violaria seu direito interno. Vale ressaltar que somente a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os Estados-partes da
Convenção podem submeter casos à Corte Interamericana. (GUERRA, 2012,
p. 344)

Cançado Trindade adverte outro importante aspecto sobre a jurisdição
contenciosa da Corte Interamericana. Segundo a jurisprudência da Corte, o Estado não
possui o condão de se retirar unilateralmente de forma imediata a fim de evitar uma
decisão desfavorável:

a Corte Interamericana de Direitos Humanos advertiu corretamente que sua
competência em matéria contenciosa não podia estar condicionada por atos
distintos de suas próprias atuações . Acrescentou que, ao reconhecer sua
competência contenciosa, um Estado aceita a prerrogativa da Corte de decidir
sobre toda questão que afete sua competência, não podendo depois pretender
retirar-se dela subitamente, o que minaria todo o mecanismo internacional de
proteção. A pretendida "retirada" unilateral do Estado demandado com
"efeito imediato" não tinha qualquer fundamento jurídico, nem na Convenção
Americana, nem no direito dos tratados, nem no direito internacional geral.
Não podia um tratado de direitos humanos como a Convenção Americana
estar à mercê de limitações não previstas por ela, impostas subitamente por
um Estado Parte por razões de ordem interna. Tal pretensão, - como o
determinou a Corte Interamericana, - era, pois, inadmissível. (CANÇADO
TRINDADE, 2006, p. 469)

Mazzuoli explica que reside na possibilidade do indivíduo ingressar
diretamente na Corte Europeia a principal diferença existente entre o sistema regional
europeu e o sistema interamericano. Em suas palavras:

A assimetria mais marcante (e mais importante) entre os sistemas europeu e
interamericano de direitos humanos diz respeito à possibilidade que tem o
indivíduo, no sistema regional europeu, de demandar diretamente à Corte
Europeia, depois da entrada em vigor do Protocolo nº 11, que garantiu às
pessoas, organizações não governamentais ou grupos de pessoas o locus
standi perante a Corte Europeia. No sistema regional interamericano, apesar
do avanço que se teve com o novo Regulamento da Corte Interamericana (de
2000), que permitiu (no seu art. 23, 1) que depois de admitida a demanda as
vítimas ou seus familiares participem do processo em todas as suas etapas,
ainda assim não se encontra nele o direito de ingresso direto dos indivíduos à
Corte Interamericana. (MAZZUOLI, 2010, p. 55)

Sobre a participação das vítimas no sistema interamericano, explica Oliveira
(2011, p. 273-274) que os casos submetidos à Corte são provenientes de denúncias não
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resolvidas pela Comissão, desde que o Estado haja aceitado a competência contenciosa
da Corte. Admitida a demanda pela Corte, a vítima e seus familiares podem apresentar
solicitações, argumentos ou elementos de prova, em qualquer fase do processo. O autor
explica que, apesar das vítimas não poderem interpor uma demanda diretamente à
Corte, quando submetida a esta, podem exercer plena participação no processo,
adquirindo uma igualdade processual em relação ao Estado demandado.
No que se refere às opiniões da Corte emitidas em sede consultiva, segundo
explicam Brant e Borges (2006, p. 36), a própria Corte salienta que suas opiniões
carecem “del efecto obligatorio que se reconoce para sus sentencias en materia
contenciosa”. Contudo, os autores também explicam que, na prática, as opiniões da
Corte podem gozar de grande autoridade e cumprem um importante papel como meio
de proteção dos direitos do homem, especialmente se for considerada a complexidade
do acesso à jurisdição contenciosa.
No que se refere à competência contenciosa71, suas decisões são definitivas e
inapeláveis72.
Quando a Corte decidir que houve violação de um direito ou liberdade
protegido pela Convenção Americana, poderá garantir ao prejudicado o gozo de seu
direito, bem como poderá impor a reparação das violações ou pagamento de
indenização.
Resende (2013, p. 232) explica que a Corte “pode condenar as obrigações de
fazer, de não fazer e de pagar que se fizerem necessárias para garantir a plena dos danos

71

O procedimento seguido pelo Tribunal para resolver os casos contenciosos submetidos à sua
jurisdição possui duas fases: 1- a fase contenciosa; e 2: a fase de supervisão de cumprimento de
sentenças.
A fase contenciosa, por sua vez, compreende quatro etapas:
Etapa de apresentação do caso pela Comissão; a apresentação do escrito de solicitações, argumentos e
provas por parte das supostas vítimas; a apresentação do escrito de contestação aos dois anteriores por
parte do Estado demandado; os escritos de observações às exceções preliminares interpostas pelo
Estado, quando corresponda; o escrito de lista definitiva de declarantes; a resolução de convocatória à
audiência pública;
Etapa oral ou de audiência pública;
Etapa de escrito de alegações e observações finais das partes e da Comissão, e
Etapa de estudo e emissão de sentenças.
Conforme
Relatório
Anual
da
Corte,
2014,
p.
5.
Disponível
em:
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/POR/por_2014.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2015.
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Artigo 67 da Convenção Americana
A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da
sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado
dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença.
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recorrentes de violações de direitos humanos reconhecidos no Pacto de San José da
Costa Rica”.
Piovesan (2013, p. 348), por sua vez, diz que a decisão da Corte tem força
jurídica vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado seu imediato cumprimento. Se a
Corte, por exemplo, fixar uma compensação à vítima, a decisão valerá como título
executivo74.
A Corte possui autonomia para implementar não somente medidas de caráter
indenizatório, mas também qualquer medida apta a proporcionar a reparação às vítimas
embasada no art. 63 da Convenção75.
Salvador (2010, p. 649) aduz que, no gozo da competência contenciosa, em
caso de condenação, “a sentença proferida pela Corte terá um cunho reparatório,
compensatório, de natureza civil e não penal, que não se restringe à reparação
pecuniárias, podendo haver outras formas de satisfação que a Corte entender
convenientes”.
Para tanto, a própria Corte enumerou medidas pertinentes à reparação:
1- Medidas de Restituição: medida que implica, até onde possível, no
restabelecimento da situação anterior à violação. Tal restituição contempla
medidas tais como: a) o restabelecimento da liberdade de pessoas detidas
ilegalmente; b) a devolução de bens confiscados ilegalmente; c) o regresso
ao lugar de residência da vítima retirada; d) a devolução, demarcação e
titulação do território tradicional das comunidades indígenas para proteção
de sua cultura;
2- Medidas de reabilitação: são aquelas medidas destinadas a proporcionar
atenção médica e psicológica necessária para atender as necessidades de
saúde física e psicológica das vítimas, as quais devem ser gratuitas e
imediatas, incluindo a provisão de medicamentos;
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Nesse sentido, art. 68 da Convenção:
Artigo 68
1. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em
que forem partes.
2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país
respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado.
75
Artigo 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta
Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade
violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da
medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de
indenização justa à parte lesada.
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3- Medidas de satisfação: as medidas de satisfação se encontram dirigidas a
reparar o dano imaterial (sofrimentos e as aflições causadas por violações, de
valores muito significativos para as pessoas, ou mesmo qualquer alteração de
caráter não pecuniário, nas condições de existência das pessoas). Tais
medidas compreendem atos e obras de alcance ou repercussão pública, como
a transmissão de mensagens de reprovação oficial as violações de direitos
humanos, pretendendo a reparação da memória das vítimas, ou mesmo o
reconhecimento de sua dignidade e o consolo para seus parentes. Tais
medidas podem se de caráter socioeconômico e reparação coletiva.
4- Garantias de não repetição: são medias tendentes para que não ocorram
novas violações dos direitos humanos. Estas medidas possuem um alcance
ou percussão pública, e em muitas ocasiões resultam em problemas
estruturais sendo beneficiados não somente as vítimas, mas como outros
membros da sociedade.
5- Obrigação de investigar, julgar e, se for o caso, sancionar: se trata da
obrigação dos Estados de garantir os direitos à vida, à integridade e à
liberdade das pessoas através de investigação efetiva dos fatos que afetaram
tais direitos, e se for o caso, sancionar os responsáveis. Tal fato implica no
Estado remover todos os obstáculos, de fato ou de direito, que impeçam a
devida investigação dos fatos e a utilização dos procedimentos respectivos76.
A Corte Interamericana ainda possui autonomia para emitir medidas
provisórias com o fim de salvaguardar vítimas que estejam em situação de extrema
gravidade ou urgência, visando evitar danos irreparáveis, principalmente aqueles
relativos à vida e a integridade das pessoas77.
A própria Corte explicou a finalidade das medidas provisórias em seu informe
anual ao dizer que:
As medidas provisórias de proteção são ordenadas pela Corte para garantir o
direito de determinadas pessoas que se encontrem em situação de extrema
gravidade e urgência, para evitar danos irreparáveis, principalmente aqueles
76

Informe Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ano de 2010, publicado em 2011,
disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2015.
77
Artigo 63, §2° da Convenção Americana:
“Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às
pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que
considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu
conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão”.
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relativos ao direito à vida ou à integridade pessoal. Para outorga-las, devem
ser cumpridos três requisitos: extrema gravidade, urgência e irreparabilidade
do dano. Estes três requisitos devem ser justificados adequadamente para que
o Tribunal decida outorgar estas medidas, para que sejam implementadas
pelo Estado concernido.
As medidas provisórias podem ser pela Comissão Interamericana a qualquer
momento, mesmo que o caso não tenha sido submetido à jurisdição da Corte,
bem como pelos representantes das supostas vítimas, sempre que estiverem
relacionadas com um caso que esteja sob o conhecimento do Tribunal. Além
disso, essas medidas podem ser emitidas pelo Tribunal. (Relatório Anual da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, p. 9).

Sobre as medidas provisórias Mazzuoli (2010, p. 47) relembra que a
Convenção Europeia de Direitos Humanos não prevê, em nenhum dispositivo, a
possibilidade da Corte adotar medidas semelhantes as “medidas provisórias” existentes
no sistema interamericano para a salvaguarda urgente de um direito em vias de violação.
O autor salienta que, neste caso, há um avanço maior dos sistemas regionais
interamericano e africano (que também prevê tal hipótese) em relação ao sistema
regional europeu.
Quanto à eficácia das sentenças da Corte Interamericana, conforme o art. 6878
da Convenção, é imediata uma vez que se trata de uma sentença internacional. Ressaltese que não se trata de uma sentença estrangeira, tendo que seguir o processo de
homologação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conforme art. 105, inciso I, alínea
“I” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45 de
200479. Não se trata de uma decisão emanada por órgão judicial estrangeiro, mas sim de
um órgão internacional80.
Cançado Trindade (2013, p. 64) aduz que o fiel cumprimento das decisões é
uma preocupação dos tribunais internacionais contemporâneos. Para o autor, é
altamente desejável que, paralelamente aos distintos mecanismos para a supervisão do
cumprimento das sentenças dos tribunais internacionais contemporâneos, os Estados
adotem procedimentos de direito interno para assegurar, embase permanente, o fiel
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Artigo 68 - 1. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em
todo caso em que forem partes.
2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país
respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado.
79
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;(Incluída
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
80
Para mais informações quanto a diferenciação da sentença estrangeira da sentença internacional ver:
RESENDE, Augusto César Leite de. A executividade das sentenças da Corte Interamericana de Direitos
Humanos no Brasil. In: Revista de Direito Internacional. Vol. 10, n. 2, Brasília, 2013, p. 225-236;
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cumprimento das referidas sentenças dos tribunais internacionais, evitando, assim,
soluções casuístas. Tal cumprimento de sentenças deve ser integral, e não parcial ou
seletivo.
Bicalho (2011, p. 55-56) explica que o Brasil não implementou procedimento
específico para dar cumprimento às indenizações pecuniárias determinadas pela Corte.
Com isso, a doutrina passou a ser divergente quanto à lacuna procedimental. De um
lado, os que defendem que a execução deve seguir a ordem de precatórios prevista para
os demais créditos cobrados da Fazenda Pública (nesta hipótese o pagamento seria
conforme dispõe o art. 100, § 1º da Constituição Federal81). De outro lado, há os que
defendem que devido à decisão se tratar de uma condenação internacional do Estado por
violação dos direitos humanos, o pagamento deve ser prioritário, ou mesmo imediato,
sequer entrando no rol dos precatórios.
O próprio autor explicita a saída utilizada atualmente pelo governo brasileiro
com o fim de contornar a inércia legislativa existente:
Atualmente, as condenações às quais o Brasil se submeteu, por serem ainda
poucas, foram executadas por meio de Decreto Presidencial, autorizando a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República a dar
cumprimento à sentença e a realizar as gestões necessárias para os
respectivos pagamentos de indenizações pecuniárias às vítimas. Essa
reparação, até então, tem sido feita imediatamente após a publicação do
decreto, logo após a tomada das providências por parte da Secretaria da
Presidência.
O que se pode concluir quanto à atual realidade brasileira é que, na prática, o
pagamento tem sido realizado de forma célere, sem a inserção do crédito na
lista de precatórios contra a Fazenda Pública. Ou seja, com ou sem
procedimento especifico, divergindo ou não quanto à necessária celeridade a
ser empregada, a implementação, pelo menos quanto ao pagamento de
indenizações, tem sido prontamente verificada – por enquanto. (BICALHO,
2011, p. 58)

No que se refere à Corte Interamericana, Piovesan (2013-A, p. 435) expõe que,
em virtude do reconhecimento da competência jurisdicional da Corte pelo Brasil ter
acontecido somente em dezembro de 1998, há poucos casos encaminhados pela
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Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
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Comissão. Até 2012, havia nove casos, sendo cinco contenciosos e quatro envolvendo
medidas provisórias. Todavia, nenhum caso permeia a seara ambiental envolvendo o
Brasil foi analisado pela Corte Interamericana.
Em relação às obrigações de fazer e não fazer pelo Estado-demandado, alerta
Salvador (2010, p. 662-663) que o Estado é livre para escolher os instrumentos de sua
implementação no direito interno conforme art. 68 da Convenção. No Brasil, mesmo se
tratando de um título executivo judicial, a sentença internacional que contenha
obrigação de fazer ou não fazer não possui normas especiais de implementação.
Resende (2013, p. 234-235) entende que a inexistência de mecanismos de
cumprimento forçado das obrigações de fazer e de não fazer fixadas em sentenças da
Corte na ordem jurídica doméstica brasileira é apenas “aparente”. O autor entende que a
hipótese contida no inciso I do art. 475-N 82 do CPC constitui um tipo legal aberto,
operando-se no modo tipológico-comparativo e funcionando com base na semelhança,
de sorte que revelam amplos os casos enquadráveis na definição legal.

Para o autor, o art. 475-N, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser
interpretado de modo a dar maior efetividade à proteção e à promoção dos direitos
humanos na ordem jurídica interna brasileira, prevalecendo, dentre as exegeses
possíveis, a que ofereça a maior proteção ao indivíduo, inserindo-se as decisões
proferidas pela Corte no conceito legal brasileiro de títulos executivos judiciais. Nas
palavras do autor:
Entender que a parte extrapecuniária das sentenças da Corte não são títulos
executivos judiciais é interpretar o art. 475-N, inciso I, do Código de
Processo Civil em desconformidade com os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos.
(RESENDE, 2013, p. 235)

Cabe à própria Corte Interamericana a fiscalização do cumprimento de suas
decisões pelo Estado demandado83.
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Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer,
entregar coisa ou pagar quantia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
83
Nesse sentido Cançado Trindade lembra que “graças aos esforços e atuação dos órgãos internacionais
de supervisão dos direitos humanos nas últimas décadas tem-se efetivamente logrado salvar inúmeras
vidas, reparar muitos dos danos denunciados e comprovados, por fim a práticas administrativas
violatórias dos direitos garantidos, alterar medidas legislativas impugnadas, adotar programas
educativos e outras medidas positivas por parte dos Estados. Mas nem por isso têm cessado as ameaças
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Gomes e Mazzuoli (2010, p. 339) advertem que a “atuação da Corte não se
esgota com a prolação da sentença em caso de condenação do Estado por violação de
direitos humanos previstos na Convenção”.
Conforme o artigo 65 da Convenção, em caso de inércia do Estado, cabe a
Corte a função de noticiar a Assembleia Geral da OEA através de relatório para tomada
de medidas pertinentes84.
Sobre o assunto, Gomes e Brant assinalam que a Convenção não estabelece
mecanismos concretos de fiscalização das decisões da Corte, bem como não há pela
Assembleia da OEA resoluções efetivamente coativas frente aos Estados:
Os Estados partes se comprometem a cumprir a decisão da Corte, entretanto,
a Convenção não estabelece mecanismos concretos para fiscalizar a execução
das sentenças. Existe somente a previsão de indicar, em seus informes anuais
à Assembléia Geral, os casos em que um Estado não tenha dado
cumprimento às sentenças, o que oferece a possibilidade de a Assembléia
discutir o assunto; mesmo não tendo poderes para adotar resoluções coativas
frente aos Estados, suas decisões têm considerável peso político. (GOMES;
BRANT, 2006, p. 35)

Como se denota, a necessidade da tutela dos direitos humanos no continente
americano em um nível regional se fez através do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos, implementado em sua essência pela Convenção Americana de Direitos
Humanos.
Tal esfera de proteção não afasta a tutela dos próprios Estados, mas pelo
contrário, atua de forma complementar e somente após o esgotamento das vias internas
de solução do conflito.
Neste diapasão, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de
Direitos Humanos ganharam grande destaque na tarefa de proteção e promoção dos
direitos humanos no continente americano.
A Corte Interamericana, por se tratar de órgão jurisdicional, pode assumir
relevante função no sentido de garantir proteção no continente americano, através de

aos direitos humanos; cabe, assim, continuar a lutar para que se assegure a proteção do ser humano em
todas e quaisquer circunstâncias”. (CANÇADO TRINDADE, 2006, p. 478).
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Artigo 65
A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de
sessões, um relatório sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira especial, e com as
recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas
sentenças.
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suas decisões, a proteção dos direitos humanos, e como se verá, da proteção do meio
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.
2.3 Sistema regional africano de proteção dos direitos humanos

O ainda incipiente Sistema Africano de Direitos Humanos tem como marco
inicial de sua criação a adoção da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos85
pelos Estados membros da Organização da Unidade Africana86em 27 de junho de 1981.
Entre os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, é o que se
encontra em fase ainda inicial, sem relevantes conquistas. Até mesmo por isso, só houve
uma demanda atrelada a esfera ambiental pela Comissão Africana, a qual será analisada
no tópico referente às decisões dos sistemas referente à área ambiental.
Piovesan cita o aspecto evolutivo dos sistemas regionais apontando o africano
como o mais recente e, por isso mesmo, em pleno processo de consolidação e
construção. Ela explica este processo evolutivo demonstrando a linha cronológica do
tempo em que entraram em vigor:
Com efeito, basta atentar ao fato de que a Convenção Europeia de Direitos
Humanos foi adotada em 1951, tendo entrado em vigor em 1953. A
Convenção Americana foi adotada em 1969, entrando em vigor em 1978. Já a
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos somente foi adotada em
1981, passando a vigorar em 1986. Isto é, se o sistema regional europeu
nasceu na década de 50, revelando hoje os acúmulos obtidos ao longo de
mais de cinco décadas, e o sistema interamericano consolidou-se a partir da
década de 70, o sistema africano emergiu na década de 80, refletindo hoje os
acúmulos das últimas duas décadas. (PIOVESAN, 2013, p. 195 )

O Sistema Africano guarda similitude com os sistemas Interamericano e
Europeu à medida que possui como principal objetivo a luta pela construção, promoção
e efetivação de standards mínimos de proteção dos direitos humanos.
O Secretariado da Comissão de Direitos Humanos e dos Povos publicou uma
Folha Informativa 87, em que esclarece o contexto de criação do sistema africano de
direitos humanos. Reza a Carta que, durante quase duas décadas após a criação da
85

Também denominada de Carta Africana ou Carta de Banjul, sendo que esta última denominação se
justifica em virtude de sua aprovação ter ocorrido na Conferência Ministerial da Organização da Unidade
Africana – OUA- naquela cidade em Gâmbia.
86
A Organização da Unidade Africana foi instituída em 1963 com sede em Addis Abeba, na Etiópia,
sendo substituída em 2000 pela União Africana. Esta iniciou suas atividades em 2001 e é composta,
atualmente, por todos os países do continente africano, exceto Marrocos.
87
Folha informativa extraídas do site oficial da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos,
disponível em: <http://www.achpr.org/pt/about/history/>. Acesso em: 09 maio 2015.
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Organização da Unidade Africana (OUA), em maio de 1963, o foco da Organização
permaneceu quase inteiramente na descolonização do continente e a erradicação do
apartheid. Apesar do apoio da Organização aos princípios da Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948 no preâmbulo da Carta da OUA, a promoção e proteção dos
direitos humanos dentro dos Estados-Membros da OUA não eram prioridades
importantes. Como tal, aquela concentrou os seus esforços em matéria de independência
política e econômica, não-discriminação e a libertação da África, a erradicação do
colonialismo do continente e do apartheid na África do Sul, em detrimento da liberdade
individual.
O que se demonstra é que os direitos humanos em si estavam em um segundo plano.
Setores como a comunicação social, a igreja, organizações intergovernamentais e nãogovernamentais (ONGs) pressionaram a Organização da Unidade Africana para
incentivar a criação de mecanismos para incentivar a proteção dos direitos humanos no
continente.
Nesse contexto, expõe a Folha Informativa que um grupo de especialistas
começou a trabalhar em um projeto de Carta em 1979 e produziu um projeto que foi
aprovado por unanimidade na reunião dos Chefes de Estado e de Governo de 1981, em
Nairóbi, no Quênia. A Carta prevê uma Comissão de Direitos Humanos para garantir a
implementação dos direitos nela consagrados.
Por fim, em 21 de outubro de 1986, a Carta 88 entrou em vigor, no que
atualmente é comemorado como Dia Africano dos Direitos Humanos.
A Carta Africana levou em consideração as peculiaridades próprias do
continente africano, inerentes às particularidades de seus países.
Sobre a Carta Africana, expõe Oliveira (2011, 281-282) que foi o primeiro
documento de direitos humanos a reunir disposições sobre os direitos civis e políticos,
os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos de terceira geração, como o meio
ambiente e o desenvolvimento dos povos, em um único documento.
Comparato também ressalta a importância da Carta Africana em termos
globais, assegurando que:
A Carta Africana, na esteira da Declaração Universal dos Direitos dos Povos,
aprovada numa conferência realizada em Argel em 1976, vai mais além e
89
afirma os direitos dos povos à existência enquanto tal (art. 20, in initio) , à
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Atualmente 53 países africanos assinaram e ratificaram a Carta Africana, excluindo-se apenas o Sudão
do Sul. Disponível em: <http://www.achpr.org/pt/instruments/achpr/ratification/>. Acesso em: 09 maio
2015.
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Íntegra do artigo 20:
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livre disposição de sua riqueza e recursos naturais (art. 21) , ao
91
92
desenvolvimento (art. 22) , à paz e à segurança (art. 23) e também à
93
preservação de um meio ambiente sadio (art. 24) . (COMPARATO, 2013, p.
409).

Guerra expõe a singularidade da Carta Africana explicando que:
Como se sabe, o continente africano também foi palco de grandes atrocidades
em relação aos direitos humanos e o desenvolvimento desse sistema de
proteção é igualmente importante para promover melhores condições para os
povos africanos. Entretanto, deve-se alertar que o texto produzido na África
se distingue em seus traços gerais dos documentos produzidos na Europa e na
América. Isso porque, em vez de consagrar de forma preponderante os
direitos civis, como os outros continentes, o aludido texto preconizou a
proteção de direitos dos povos.

1.Todo povo tem direito à existência. Todo povo tem um direito imprescritível e inalienável à
autodeterminação. Ele determina livremente o seu estatuto político e assegura o seu desenvolvimento
econômico e social segundo a via que livremente escolheu.
2.Os povos colonizados ou oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação recorrendo
a todos os meios reconhecidos pela comunidade internacional.
3.Todos os povos têm direito à assistência dos Estados Partes na presente Carta, na sua luta de libertação
contra a dominação estrangeira, quer seja esta de ordem política, econômica ou cultural.
90
Artigo 21:
1.Os povos têm a livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais. Este direito exerce-se no
interesse exclusivo das populações. Em nenhum caso o povo pode ser privado deste direito.
2.Em caso de espoliação, o povo espoliado tem direito à legítima recuperação dos seus bens, assim como
a
uma
indenização
adequada.
3.A livre disposição das riquezas e dos recursos naturais exerce-se sem prejuízo da obrigação de
promover uma cooperação econômica internacional baseada no respeito mútuo, na troca eqüitativa e nos
princípios
do
direito
internacional.
4.Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se, tanto individual como coletivamente, a exercer o
direito de livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais com vistas a reforçar a unidade e
a
solidariedade
africanas.
5.Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se a eliminar todas as formas de exploração
econômica e estrangeira, nomeadamente a que é praticada por monopólios internacionais, a fim de
permitir que a população de cada país se beneficie plenamente das vantagens provenientes dos seus
recursos nacionais.
91
Artigo 22:
1.Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural, no estrito respeito da
sua liberdade e da sua identidade, e ao gozo igual do patrimônio comum da humanidade.
2.Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do direito ao
desenvolvimento.
92
Art. 23:
1.Os povos têm direito à paz e à segurança, tanto no plano nacional como no plano internacional. O
princípio da solidariedade e das relações amistosas implicitamente afirmado na Carta da Organização das
Nações Unidas e reafirmado na Carta da Organização da Unidade Africana deve dirigir as relações entre
os Estados.
2.Com o fim de reforçar a paz, a solidariedade e as relações amistosas, os Estados Partes na presente
Carta comprometem-se a proibir:
a) que uma pessoa gozando do direito de asilo nos termos do artigo 12º da presente Carta empreenda
uma atividade subversiva contra o seu país de origem ou contra qualquer outro Estado Parte na presente
Carta;
b) que os seus territórios sejam utilizados como base de partida de atividades subversivas ou terroristas
dirigidas contra o povo de qualquer outro Estado Parte na presente Carta.
93
Artigo 24:
Todos os povos têm direito a um meio ambiente geral satisfatório, propício ao seu desenvolvimento.
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Foi assim que os Estados africanos estabeleceram nesse documento
internacional direitos relativos à afirmação da independência, da autonomia e
do progresso dos referidos Estados.
Chama atenção também pra a livre disposição, em seu interesse exclusivo, de
seus recursos naturais, o direito à autodeterminação e o direito ao
desenvolvimento econômico, cultural e social. (GUERRA, 2008, p. 123)

Sobre a inserção do direito dos povos à preservação do equilíbrio ecológico, ou
seja, do próprio desenvolvimento sustentável, e sua aplicação na jurisprudência
africana, será tratada de forma detida quando da análise do julgamento do caso 155/06
(SERAC e Center for Economicand Social Rights versus Estado da Nigéria) pela
Comissão Africana de Direitos Humanos.
Taquary (2006, p. 01) sistematiza a Carta Africana dizendo que “é constituída
pelo Preâmbulo e três partes: 1- Dos Direitos e dos Deveres; 2- Das Medidas de
Salvaguarda, e III- Disposições Diversas”.
A autora ainda especifica de forma concisa quais seriam os principais direitos e
deveres estabelecidos na Carta Africana:
Os direitos são estabelecidos no capítulo primeiro e os deveres, no segundo.
Diferencia direitos, liberdades e garantias ao denominar estas últimas como
medidas de salvaguarda.
Dentre os direitos destacam-se: a igualdade perante a lei e igual proteção da
lei; inviolabilidade da vida, integridade física e moral; a dignidade inerente à
pessoa humana; reconhecimento da personalidade; a proibição de todas as
formas de exploração do homem, especialmente a escravatura, o tráfico de
pessoas, a tortura física ou moral e as penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes; a liberdade e segurança, inclusive em relação às
prisões arbitrárias e ilegais; direitos processuais, como a presunção de
inocência, a defesa, o julgamento em prazo razoável por um tribunal
imparcial, a interposição de recurso, bem como o princípio da reserva legal e
da individualização.
(...) As medidas de salvaguarda são expressas pela criação da Comissão
Africana de Direitos Humanos e dos Povos com a finalidade de promover os
direitos humanos e dos povos e de assegurar a respectiva proteção da África,
na parte II, capítulo I. (TAQUARY, 2006, p. 02).

Os principais órgãos de proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema
africano são a Comissão de Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Africana de
Direitos Humanos e dos Povos.
A Comissão Africana de Direitos Humanos foi oficialmente inaugurada a 2 de
novembro de 1987 em Addis Abeba, Etiópia, depois dos seus membros terem sido
eleitos em julho do mesmo ano pela 23ª Assembleia da OUA de Chefes de Estado e de
Governo.
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A Comissão Africana é oficialmente responsável por três funções principais: 1a proteção dos direitos humanos e dos povos; 2- a promoção dos direitos humanos e dos
povos; e 3: a interpretação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos94.
A Comissão é composta por 11 membros eleitos pela Assembleia da UA de
peritos nomeados pelos Estados-Parte da Carta. A Assembleia tem em conta uma
representação geográfica equitativa e de gênero na eleição dos membros da Comissão.
Os membros da Comissão são eleitos para um mandato de seis anos e podem ser
reeleitos.
De acordo com a Carta Africana95, a Comissão exerce diversificadas funções
de órgão de supervisão. Nessa atividade, a competência da Comissão limita-se
basicamente às seguintes tarefas segundo Brant et al:
examinar os relatórios periódicos apresentados pelos Estados; e investigar,
debater e elaborar relatórios conclusivos frente a denúncias de violações aos
direitos humanos salvaguardados pela Carta. Ainda, pode a Comissão
promover, no âmbito desta atribuição, estudos, seminários, congressos e
convênios com outras instituições africanas ou internacionais que objetivem
colocar em evidência a necessidade de se proteger tais garantias na África. O
resultado deste trabalho, por sua vez, pode ser encaminhado, a titulo de
recomendação e sugestão, tanto aos Estados como à Assembléia da UA para
que as cabíveis providências sejam tomadas. (BRANT et al, p. 06, 2007).

Os autores (2007, p. 06) ainda apontam que outra importante competência
exercida pela Comissão é a interpretativa. Poderá a Comissão fazer interpretações da
Carta mediante pedido de qualquer um dos Estados-parte da União Africana, de seus
órgãos e, até mesmo, de outras organizações africanas que sejam reconhecidas pela UA.
É válido destacar que esta função interpretativa, no cenário internacional, normalmente
é de responsabilidade de órgãos jurisdicionais, o que não é o caso da Comissão.
Ressalta Taquary (2006, p. 05) que, no exercício da função contenciosa, a
Comissão examina as comunicações que lhe são submetidas pelos Estados Partes no
tocante às violações à Carta Africana, fazendo recomendações ao Estado violador ou
sugerindo a reparação do dano, realizando propriamente uma investigação, onde poderá
ouvir quaisquer pessoas, inclusive o Secretário-Geral da OUA, solicitar informações
escritas e orais dos Estados Partes ou adotar procedimentos visando à prevenção da
violação dos direitos humanos e dos povos ou a sua reparação.
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Disponível em: <http://www.achpr.org/pt/about/>. Acesso em: 09 maio 2015.
Vide nota 54.
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Diante da falta de tutela jurisdicional pela Comissão Africana, fez-se
necessária a criação da Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Brant et al
expõe o contexto de criação da Corte Africana ao dizerem que:
Logo, na intenção de aperfeiçoar e fortalecer a estrutura e os mecanismos de
proteção do sistema africano - cuja ausência de um órgão verdadeiramente
jurisdicional sentiu-se necessária ao longo dos anos de atuação da Comissão em junho 1994, na 30ª sessão da Assembléia de Chefes de Estado e Governo
da Organização da Unidade Africana realizada em Túnis, na Tunísia, foi
adotada a resolução AHG/230. Esta foi o efetivo marco inaugural do projeto
de formação de uma Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, na
medida em que deu início aos trabalhos da Comissão e dos “peritos
governamentais” na elaboração de um Protocolo Adicional à Carta de Banjul
que versasse sobre a inclusão de uma Corte no quadro institucional da OUA.
(Brant et al, 2007, p. 06)

Oliveira (2011, p. 287-288) explica que a Corte Africana de Direitos Humanos
e dos Povos foi criada pelo Protocolo a Carta Africana de Direitos Humanos96, adotada
pelos chefes de Estado e Governo da OUA, em 10 de junho de 1998, em Uagadugú,
Burkina Faso, e entrou em vigor em fevereiro de 2004, com a ratificação do número
mínimo de 15 países componentes da UA que se fazia necessário. Com isso, decorreuse 30 dias para que o Protocolo adquirisse validez formal. A Corte Africana de Direitos
Humanos e dos Povos começou a funcional em Adis Abeba, Etiópia, em novembro de
2006. Em agosto de 2007 sua sede foi transferida para Arusha, Tanzânia.
Piovesan aponta, no preâmbulo do Protocolo, a principal finalidade da Corte ao
dizer que:
97

De acordo com o próprio preâmbulo do Protocolo, o estabelecimento da
Corte tem por finalidade fortalecer a proteção dos direitos humanos e dos
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Disponível em: http://www.achpr.org/pt/instruments/court-establishment/>. Acesso em: 10 maio 2015.
PREÂMBULO
Os Estados membros da Organização da Unidade Africana aqui designada como OUA, Estados-partes da
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos,
Considerando que a Carta da Unidade Africana reconhece que a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz e a
dignidade são objetivos essenciais para o alcance das aspirações legítimas dos povos africanos;
Reconhecendo que a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos reafirma sua adesão aos
princípios dos direitos humanos e dos direitos dos povos, liberdades e deveres enunciados nas
declarações, convenções e outros instrumentos adotados pela Organização da Unidade Africana e outras
organizações internacionais;
Reconhecendo que o duplo objetivo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é o de
assegurar, de um lado, a promoção , e por outro, a proteção dos direitos humanos e dos povos, liberdades
e deveres;
Reconhecendo os esforços da Comissão dos Direitos Humanos e dos Povos na promoção e proteção dos
direitos humanos desde sua criação em 1987;
Recordando a resolução AHG/Res. 230 (XXX), adotada pela Assembleia dos Chefes de Estado e de
Governo, em junho de 1994, na Tunísia, solicitando ao Secretário-Geral que organizasse uma reunião de
especialistas para avaliar, em conjunto com a Comissão Africana, meios para fortalecer a efetividade da
97
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povos consagrados na Carta Africana, de forma a conferir maior eficácia à
atuação da Comissão Africana. Textualmente, a missão da Corte é
„complementar e fortalecer as funções da Comissão Africana‟. (2013, p. 205)

Os arts. 3° e 4° do Protocolo Adicional à Carta Africana atribuem à Corte
competência contenciosa e competência consultiva. Dessa forma, o sistema africano
seguia o antigo modelo do sistema europeu e o atual interamericano. Contudo, como se
verá a seguir, o sistema africano está em vias de seguir o mesmo modelo e dinâmica
jurisdicional do atual Sistema Europeu.
O art. 3° da Carta Adicional confere ao Tribunal Africano competência sobre
todos os casos e litígios submetidos ao Tribunal relacionados com a interpretação e a
aplicação da Carta, do Protocolo e de quaisquer outros instrumentos de direitos
humanos pertinentes ratificados pelos Estados em causa. Já o art. 4° atribui ao Tribunal
emitir um parecer sobre quaisquer questões de natureza jurídica relacionadas com a
Carta Africana ou com quaisquer outros instrumentos de direitos humanos pertinentes,
desde que o objeto do parecer não esteja relacionado com uma questão que está a ser
examinada pela Comissão em caso de pedido por qualquer Estado Membro da União
Africana, de qualquer um dos órgãos da União Africana ou de qualquer organização
africana reconhecida pela União Africana98.
Brant et al (2007, p. 09) esclarecem que, a exemplo do que ocorre no sistema
europeu de proteção dos direitos humanos, no sistema africano, é possível aos
indivíduos levar suas demandas até a Corte. Entretanto, esta faculdade não lhes é
concedida em sentido pleno, mas somente na medida em que os Estados dos quais
sejam nacionais declarem, de maneira expressa, que aceitam a submissão de demandas
individuais à Corte Africana.
Atualmente, o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
sobre o Estabelecimento do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos já foi
assinado e ratificado por 27 países africanos, a saber, África do Sul, Argélia, Burkina
Comissão Africana, considerando em particular o estabelecimento de uma Corte Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos;
Recordando que a primeira e a segunda reuniões governamentais dos especialistas legais ocorreram,
respectivamente, em Cape Town, África do Sul (setembro de 1995) e Nouakchott, Mauritânia (abril de
1997) e que a terceira reunião governamental dos especialistas legais ocorreu em Addis Abeba, na Etiópia
(dezembro de 1997), tendo sido alargada para incluir diplomatas;
Convencidos fortemente de que o alcance dos objetivos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos requer o estabelecimento de uma Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para
complementar e fortalecer as funções da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos;
98
Para mais informações sobre a competência da Corte Africana, inclusive em matéria penal, consultar o
site oficial do Tribunal disponível em <http://www.african-court.org/pt/index.php/about-thecourt/jurisdiction>. Acesso em: 10 maio 2015.
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Faso, Burundi, Camarões, República do Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia,
Gana, Quênia, Lesoto, Líbia, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Moçambique,
Nigéria, Níger, Ruanda, República Árabe Saharaui, Senegal, Tanzânia, Togo, Tunísia e
Uganda99.
Em 2003, foi criada a Corte Africana de Justiça na cidade de Maputo com o
objetivo de ser o único órgão judicial da União Africana. Contudo, até a presente data,
não houve a quantidade de ratificações necessárias para sua formação.
Brant et al explicam sobre as atribuições dessa Corte e dos motivos de ainda
não ter sido implementada:
O ponto central para existência da Corte de Justiça é, portanto, garantir a
efetividade e a evolução de um sistema judicial no seio da União Africana
que sirva como fator de aprofundamento e amadurecimento da própria União.
Contudo, o Protocolo ainda não conta com o número necessário de
ratificações para entrar em vigor. Um dos motivos para esta situação é o fato
não serem claramente estabelecidos os limites de competência entre a Corte
Africana de Justiça e a Corte Africana de Direitos Humanos, que entrou em
vigor em 2003. Estuda-se, por isto, a possibilidade de uma fusão institucional
entre as duas Cortes. Teria-se, desse modo, um único órgão judicial dentro da
União Africana, qual seria, a Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos.
(Brant et al, 2007, p. 288)

Oliveira (2011, p. 288) explica que, em julho de 2008, se adotou o Protocolo
que estabelece o “Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos” na
Décima Seção Ordinária da Conferência em Sham El-Sheikh (Egito). Porém, até a
presente data, ainda não houve a quantidade de ratificações para sua entrada em vigor100.
Brant et al explicam (2007, p. 17) que, de acordo com as negociações que vêm
ocorrendo no âmbito da União Africana, o órgão resultante da fusão das Cortes seria
dividido em duas seções, uma para assuntos gerais e outra para cuidar da proteção aos
Direitos Humanos. Por um lado, isso provavelmente significaria um atraso na
operacionalização da Corte Africana de Direitos Humanos. Por outro, a junção entre os
órgãos jurisdicionais traria a diminuição dos custos e poderia significar uma maior
efetividade e agilidade no que concerne às demandas levadas a juízo.
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Para maiores informações no que tange a datas de assinatura e ratificação dos países, vide página
oficial do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos disponível em:
http://www.african-court.org/pt/index.php/about-the-court/brief-history. Acesso em: 10 maio
2015.
100
Para mais informações quanto aos países que já ratificaram e/ou assinaram, bem como do próprio
Protocolo, ver mais em http://www.african-court.org/pt/index.php/documents-legal-instruments.
Acesso em: 10 maio 2015.
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Como se denota, o sistema africano de direitos humanos ainda se encontra em
fase de implementação, tendo poucas decisões em seu seio. A própria Corte Africana de
Direitos Humanos e dos Povos possui poucas decisões101 e nenhuma atinente à matéria
ambiental. A Comissão Africana de Direitos Humanos, apesar de também ainda
incipiente, e até mesmo por não possuir caráter contencioso, possui mais decisões, tendo
uma decisão de relevância em termos de tutela ambiental, o que será explorada em
tópico próprio. Mas o que se percebe, que o sistema africano possui grande potencial de
avanços quanto a tutela ambiental devido a sua moderna Carta de proteção dos direitos
humanos. É o documento jurídico mais avançado em termos de tutela ambiental dos
sistemas regionais, mas havendo necessidade de mais tempo para que tais direitos
possam ser levados a Corte Africana.

2.4 Ásia e Oceania

Este tópico da pesquisa foi aberto com fulcro de situar o leitor em relação ao
grau de evolução da proteção dos direitos humanos em âmbito regional na Ásia e
Oceania. Por ora, ainda não há formado um sistema regional asiático ou da Oceania de
proteção dos direitos humanos.
Tal lacuna de um sistema regional de proteção dos direitos é atribuída
principalmente pelas discrepâncias culturais latentes entre esses países.
Oliveira (2007, 291), quando fala da Ásia e Oceania, explica que, nessas
regiões, se encontram sete dos dez países com maior população do mundo, que
representam 60% da população planetária. Em 2006, Bangladesh, China, Coreia do Sul,
Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Paquistão e Sri Lanka passaram a formar
parte do novo Conselho de Direitos Humanos da ONU, colaborando com os
procedimentos especiais e os mecanismos de direitos humanos da ONU, criando ou
mantendo marcos sólidos de proteção dos direitos humanos, ratificando e respeitando as
normas internacionais de direitos humanos.
O autor (2011, p. 292) conclui que, apesar de avanços na esfera dos direitos
humanos nestes continentes, a Ásia e Oceania continuam sendo os únicos continentes
do mundo que não possuem mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos.
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Para ver lista completa de processos concluídos e em tramitação, ver em: <http://www.africancourt.org/pt/index.php/2012-03-04-06-06-00/case-status>. Acesso em: 10 maio 2015.
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Silva explica a configuração das organizações que atuam na região ao dizer
que:

São muito poucas as organizações regionais formadas exclusivamente por
Estados asiáticos. A maior parte deles se insere em organizações
102
103
internacionais multirregionais, como no caso da OCDE , da Apec e da
104
Liga dos Estados Árabes .
Como destaque temos apenas a Associação das Nações do Sudeste Asiático –
Asean, que objetiva criar uma organização de segurança coletiva puramente
asiática, e a Cooperação Econômica para a Ásia e Pacífico- Apec. (SILVA,
2010, p. 466)

A Ásia e a Oceania também não possuem uma Carta vinculante sobre os
direitos humanos. Um dos esforços neste sentido foi a Carta Asiática sobre os Direitos
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris,
França, é um organismo composto por 34 membros. A OCDE foi fundada em 14 de dezembro de 1961,
sucedendo a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, criada em 16 de abril de 1948. Desde
1º de junho de 2006, seu Secretário-Geral é o mexicano José Ángel Gurría Treviño.
A OCDE atua nos âmbitos internacional e intergovernamental e reúne os países mais industrializados do
mundo e alguns países emergentes, como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. No âmbito da
Organização, os representantes efetuam o intercâmbio de informações e alinham políticas, com o objetivo
de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais
países membros.
São membros da OCDE: Alemanha (1961); Austrália (1971); Áustria (1961); Bélgica (1961); Canadá
(1961); Chile (2010); Coreia do Sul (1996); Dinamarca (1961); Eslováquia (2000); Eslovênia (2010);
Espanha (1961); Estados Unidos (1961); Estônia (2010); Finlândia (1969); França (1961); Grécia (1961);
Hungria (1996); Irlanda (1961); Islândia (1961); Israel (2010); Itália (1962); Japão (1964); Luxemburgo
(1961); México (1994); Noruega (1961); Nova Zelândia (1973); Países Baixos (1961); Polônia (1996);
Portugal (1961); Reino Unido (1961); República Tcheca (1995); Suécia (1961); Suíça (1961); e Turquia
(1961). Disponível em: <http://www.sain.fazenda.gov.br/sobre-a-sain-1/ocde>. Acesso em; 16 maio
2015.
103
Organismo intergovernamental para consulta e cooperação econômica, na verdade constitui-se em um
bloco econômico para promover a abertura de mercados entre vinte países, com Hong Kong
representando a China.
A APEC foi oficializada em 1993 e pretende estabelecer a livre troca de mercadorias entre todos os países
do grupo até 2020.
A APEC é considerado um poderoso bloco econômico, pois responde por cerca de metade do PIB e 40%
do comércio mundial.
O bloco reúne uma população de 2.559,3 milhões de habitantes, alcançando um PIB de US$ 18.589,2
trilhões, exportações no valor de US$ 2.891,4 trilhões e importações de US$ 3,094,5 trilhões.
São Países-Membros da APEC: Austrália, Brunei, Darussalam, Canadá, Indonésia, Japão, Malásia, Nova
Zelândia, Filipinas, Cingapura, Coréia do Sul, Tailândia e Estados Unidos da América, desde 1989;
China, Hong Kong (China), Taiwan, desde 1991; México, Papua Nova Guiné, desde 1993; Chile, a partir
de
1994;
e
Peru,
Rússia
e
Vietnã,
a
partir
1998.
Disponível
em
http://www.camara.gov.br/mercosul/blocos/APEC.htm. Acesso em: 16 maio 2015.
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A Liga dos Estados Árabes (LEA) foi criada em 1945, no Cairo. A organização conta com 22
membros: Arábia Saudita, Argélia, Bareine, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos,
Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuaite, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Palestina, Síria (suspenso), Omã,
Somália,
Sudão
e
Tunísia.
Disponível
em
<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3682:liga-dosestados-arabes-lea&catid=177&lang=pt-BR&Itemid=436>. Acesso em: 16 maio 2015.
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Humanos elaborada por ONG(s) ligadas aos direitos humanos, em 1998, na Coreia do
Sul, mas que, por óbvio, não possui força vinculante.
Por fim, Silva et al (2012) explicam que, apesar de inexistente o sistema
regional asiático, foi criada a Comissão de Direitos Humanos da Associação das Nações
do Sudeste Asiático (ASEAN). Sobre o ASEAN explicam que:
Imbuídos no projeto de estabelecer uma comunidade na região, a ASEAN
procura promover uma integração que possibilite a inserção dos países do
Sudeste Asiático na arena internacional. Esse aprofundamento e expansão da
ASEAN têm obtido progressos, especialmente nesta região de multiculturas e
de imensas diversidades sociais e econômicas. E essa expansão também pode
ser percebida agora em matéria de Direitos Humanos, com a formação da
Comissão intergovernamental de Direitos Humanos da ASEAN. (SILVA et
al, 2012, p. 04)

Como se denota, ainda resta muito a se trabalhar para a formação de um
sistema de proteção dos direitos humanos na Ásia e Oceania. Países como a China,
Coreia do Norte e Japão possuem um abismo cultural que dificilmente será transponível
em um curto espaço de tempo para a formação de um bloco engajado na proteção e
promoção dos direitos humanos.

74

3

O SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL
E SUA PROTEÇÃO NOS SISTEMAS REGIONAIS

O fenômeno da Revolução Industrial 105 foi um marco para o progresso da
sociedade ocidental, mas, por sua vez, acelerou de forma maciça a utilização dos
recursos naturais. Tal fenômeno potencializou as contaminações ao redor do mundo,
gerando um clima propício para o florescimento do direito ambiental internacional.
Flores (2011, p. 11-13) explica que a Revolução Industrial gerou uma
multiplicação e diversificação da poluição ambiental, aliada ao consumo desenfreado de
recursos naturais e o surgimento de novas tecnologias. Havia uma concepção de que os
bens naturais eram infinitos gerando uma exploração dos recursos naturais e de
dominação da natureza ao ponto de se colocar em risco a própria sobrevivência das
gerações futuras. Tais fatos culminaram nas primeiras regras para a proteção do meio
ambiente em âmbito mundial, apontando a ideia da necessidade da utilização racional
dos recursos naturais como forma de garantir o direito intergeracional.
Casos como o da Fundição Trail 106 , o derramamento de mercúrio em
Minamata, no Japão 107 , ou mesmo a publicação do livro Silent Spring (Primavera
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Silva et al ( 2015, p. 126) expõem que a chamada primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra
no final do século XVIII devido ao acúmulo de capital proveniente do mercantilismo. Foi principalmente
na Inglaterra que surgem e se expandem as fábricas com a utilização da máquina à vapor, ocorrendo uma
maior divisão do trabalho e, consequentemente, o aumento da produção. Com isso, tal fase foi marcada
pela evolução da atividade industrial, da urbanização, da mecanização da agricultura e, em uma análise
mais ampla, da própria estruturação do modo de produção capitalista.
106
O Caso da Fundição de Trail, opôs Estados Unidos e Canadá em uma disputa arbitral que durou cerca
de quinze anos(1926-1941). O conflito foi provocado pela poluição do ar através de fumos de dióxido de
enxofre, emitidos pela Fundição de Trail, situada na Colômbia Britânica, no Canadá, e pertencente
a empresa (Consolidated Mining and Smelting Companyof Canada, Limited). Esses fumos produziram
danos materiais e ambientais do outro lado da fronteira, no Estado de Washington, a um grupo de
agricultores. MONIZ, Maria da Graça de Almeida D‟Eça do Canto. Direito Internacional do
Ambiente: o caso da Fundição de Trail. In: Diversitates, v. 4, n. 1, 2012, p. 1-33. Disponível em:
<https://diversitatesjournal.files.wordpress.com/2012/11/diversitates_4_-n-2_-artigo-11.pdf>. Acesso
em: 09 jul. 2015.
107
Na década de 30, a empresa Chisso se instalou na região de Minamata. A empresa, que fabricava
acetaldeído (usado na produção de material plástico), jogava seus resíduos com mercúrio nos rios,
contaminando os peixes. Como a doença leva alguns anos para se desenvolver, somente em 1956
começaram a surgir os primeiros casos da doença. Os hospitais recebiam pessoas com os mesmos
sintomas: problemas no sistema nervoso e no cérebro, causando dormência nos membros, fraquezas
musculares, deficiências visuais, dificuldades de fala, paralisia, deformidades levando até mesmo à morte.
No princípio as autoridades acreditavam que se tratava de uma epidemia, mas os gatos começaram
apresentar doenças com as mesmas semelhanças. Somente de dez anos depois os médicos descobriram a
causa: o consumo de peixe contaminado por mercúrio, base da alimentação daquela população. Estima-se
que a empresa descartou de 200 a 600 toneladas de metilmercúrio na baía da cidade. Depois de várias
batalhas judiciais, a empresa foi obrigada a indenizar as vítimas, mas o resultado da contaminação se faz
sentir até hoje. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/mercurio/semiquanti/por/caso_minamata.htm>.
Acesso em: 09 ju. 2015.
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Silenciosa)108, foram determinantes para a colocação em pauta da temática ambiental em
um nível global.
Guerra, citando Guido Soares, enumera alguns marcos teóricos que
contribuíram significativamente com o surgimento do direito ambiental internacional:

a)
A abertura das discussões dos foros diplomáticos internacionais à
opinião pública internacional, por força da expansão dos meios de
comunicação de massa e a consequente valorização da teses científicas sobre
os fatos relativos ao meio ambiente;
b)
a democratização das relações internacionais, com a exigência
correlata da efetiva participação da opinião pública na feitura e nos controles
de aplicação dos grandes tratados internacionais, por força da atuação dos
parlamentos nacionais na diplomacia dos Estados;
c)
a situação catastrófica em que o mundo se encontrava pela
possibilidade de uma destruição maciça de grandes partes do universo,
representada pela ameaça da utilização dos engenhos bélicos fabricados por
meio da utilização militar da energia nuclear;
d)
a ocorrência de catástrofes ambientais, como os acidentes de
vazamentos de grandes nuvens tóxicas ou grandes derramamentos de
petróleo cru no mar, fenômenos que fizeram recrudescer as letais
experiências da poluição indiscriminada e não localizada em um ponto
geográfico, que poderia eventualmente ser controlada por uma única
autoridade estatal;
e)
a questão da poluição transfronteiriça, que tomou uma dupla forma, a
de águas doces dos rios e lagos internacionais e a poluição atmosférica
trazida pelas correntes de ar, fenômenos esses que, por sua natureza, não
conhecem fronteiras físicas e políticas entre Estados; e
f)
a questão da poluição crescente e desenfreada dos mares e oceanos.
(SOARES apud GUERRA, 2006, p. 32-33).

Ferrer, Dantas e Bonissoni (2014, p. 1354) situam que, com o passar dos anos,
após os horrores da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um processo de
internacionalização não somente dos direitos humanos iniciado em 1948 a partir da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também da proteção ambiental.
Contudo, esse processo de internacionalização do direito ambiental não ocorreu de
forma abrupta.
Teixeira destaca que, antes da paradigmática Conferência de Estocolmo, já
existiam alguns documentos atinentes à temática ambiental. Mesmo que em alguns
casos a verdadeira finalidade dos documentos fosse a regulação de mercado de alguns
produtos e não apenas a proteção ambiental, houvera diversos documentos que se
destacaram por permear a proteção ambiental antes mesmo da citada Conferência:
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Livro publicado em 1962, por Rachel Carson, que expôs que a utilização de pesticidas e inseticidas
químicos sintéticos levava à morte não apenas insetos e pragas, mas também pássaros, plantas e aos
homens.
Para
mais
informações,
consultar:
<http://www.ecolnews.com.br/agrotoxico/agrotoxicos_historia.htm>. Acesso em: 09 jul. 2015.
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Convenção de Paris de 1883, para a proteção das focas do Mar de Behring; a
Convenção de Paris de 1911, para “proteção das Aves Úteis à Agricultura”; a
Convenção de Genebra sobre pesca da baleia em 1931; a Convenção da OIT
relativa à utilização de chumbo branco em pintura em 1921; a Convenção
sobre preservação da fauna e da flora em seu Estado natural de 1933; e a
Convenção para proteção da fauna e da flora e das belezas cênicas naturais
dos países das Américas, sob a égide dos primórdios da OEA em 1940.
(TEIXEIRA, 2011, p. 38)

Alexandre Kiss também aponta uma gama de documentos de cunho
internacional com enfoque no meio ambiente ao dizer que:
No início do século XX assiste-se à primeira convenção internacional
multilateral relativa à protecção de certas espécies selvagens. Trata-se das
aves: a Convenção de Paris, de 19 de Março de 1902, pretende proteger as
aves úteis à agricultura. No entanto, já o título indica a perspectiva em que
este instrumento foi concebido: trata-se de aves úteis, especialmente
insectívoras (artigo 1.º), enquanto o anexo 2 à Convenção enumera as aves
«nocivas», entre as quais a maior parte das aves de rapina, como as águias e
os falcões, espécies que são hoje estritamente protegidas. Este utilitarismo a
muito curto prazo será substituído por perspectivas mais alargadas nos anos
trinta. A Convenção de Londres, de 8 de Novembro de 1933, relativa à
conservação da fauna e da flora em estado natural em África - então
largamente colonizada - prevê a criação de parques nacionais e a estrita
protecção de um certo número de espécies da fauna selvagem. Um outro
instrumento fundamental da época abrange igualmente os territórios fora da
Europa: é a Convenção de Washington, de 12 de Outubro de 1940, para a
protecção da flora, da fauna e das belezas panorâmicas da América, que visa
igualmente o estabelecimento de zonas protegidas e a protecção de espécies
selvagens, inclusivamente das aves migradoras. Assiste-se igualmente, neste
período, à multiplicação das disposições relativas à protecção das águas
fronteiriças, nomeadamente contra a poluição. Em 1941, intervém a primeira
decisão da jurisdição internacional relativa ao ambiente. A sentença arbitral
no caso da Fundição de Trail, que declara que um Estado não tem o direito de
usar o seu território ou permitir o seu uso de modo a que os fumos causem
prejuízo no território de outro Estado ou nas propriedades das pessoas que
nele se encontrem. Finalmente, verificam-se, nos anos cinquenta, as
primeiras tentativas no sentido de lutar contra a poluição do mar (Convenção
de Londres de 12 de Maio de 1954 para a Prevenção da Poluição do Mar
pelos Hidrocarbonetos). A utilização da energia nuclear leva também à
criação de uma regulamentação internacional: Convenções de Paris, de 29 de
Julho de 1960, e de Viena, de 21 de Maio de 1963, sobre a responsabilidade
civil em matéria de prejuízo nuclear e, sobretudo, Tratado de Moscovo, de 5
de Agosto de 1963, proibindo os ensaios de armas nucleares, à excepção dos
ensaios subterrâneos. (KISS, 1996, sem página)

Mesmo com os citados documentos de cunho internacional atinentes à temática
ambiental, o grande paradigma do surgimento do direito ambiental internacional foi
preconizado pela 1ª Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente,
organizada pela ONU, na cidade de Estocolmo, que originou a Declaração de
Estocolmo sobre o Ambiente Humano109.
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Disponível em: <www.silex.com.br/leis/normas/estocolmo.htm>. Acesso em 13 jul. 2015.
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Nesse sentido, salienta Guerra (2006, p. 96) que, devido aos problemas
internacionais relativos ao meio ambiente e com a proposta de apresentar princípios
comuns aos povos para preservar e melhorar o meio ambiente, houve a primeira
Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, entre os dias 5 a 16 de junho de
1972, em Estocolmo, na Suécia.
O autor ainda acrescenta que a Conferência foi o grande marco do movimento
ecológico tendo em vista a reunião de países industrializados e em desenvolvimento
para discutir problemas relativos ao meio ambiente, apontando princípios comuns que
até hoje servem de inspiração e orientação à humanidade para preservação e melhoria
do meio ambiente humano.
Alexandre Kiss (1996) explica que a Declaração de Estocolmo adotou um
preâmbulo e 26 princípios que deviam constituir o fundamento de toda a ação no
domínio do ambiente.
O autor ainda sistematiza a Declaração de Estocolmo ao dizer que:

Do ponto de vista jurídico, alguns dos princípios revestem-se de particular
importância. O primeiro afirma o direito fundamental do homem à liberdade,
à igualdade, e a condições de vida satisfatórias num ambiente cuja qualidade
lhe permita viver na dignidade e no bem-estar. Os princípios 2 a 7 constituem
o núcleo das convenções fundamentais de Estocolmo. Neles se proclama que
os recursos naturais da Terra, do ar, da água, dos solos, da flora e da fauna,
bem como as amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser
preservados no interesse das gerações presentes e futuras. Os recursos
renováveis devem ver salvaguardada a sua capacidade de reconstituição, e os
recursos não-renováveis devem ser geridos com prudência. Os princípios 8 a
25 da Declaração prendem-se com a prática da protecção do ambiente e
mencionam os instrumentos da política ambiental: a planificação e a gestão
por parte de instituições nacionais, o recurso à ciência e tecnologia, a troca de
informações e a cooperação internacional. Há que definir normas e critérios
em matéria de ambiente, e o direito internacional deve ser desenvolvido no
tocante à responsabilidade por danos ao ambiente e à indemnização das
vítimas. É particularmente importante o princípio 21, que se tornou um dos
fundamentos do direito internacional do ambiente:
«Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do
direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar os seus
próprios recursos de acordo com a sua política ambiental, e têm o dever de
fazer que as actividades exercidas nos limites da sua jurisdição ou sob o seu
controle não causem danos ao ambiente noutros Estados ou em regiões que
não relevem de nenhuma jurisdição nacional.» (KISS, 1996, sem página).

Cançado Trindade (1993, p. 39) estabelece um paralelo entre o
surgimento da internacionalização da proteção dos direitos humanos e da
proteção ambiental ao dizer que:
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As evoluções paralelas da proteção dos direitos humanos e da proteção
ambiental revelam algumas afinidades que não deveriam passar
despercebidas. Ambas testemunham, e precipitam, a erosão gradual do assimchamado domínio reservado dos Estados. O tratamento pelo Estado de seus
próprios nacionais torna-se uma questão de interesse internacional. A
conservação do meio-ambiente e o controle da poluição tornam-se
igualmente uma questão de interesse internacional. Ocorre um processo de
internacionalização tanto da proteção dos direitos humanos quanto da
proteção ambiental, a primeira a partir da Declaração Universal dos Diretos
Humanos de 1948, a segunda – anos após – a partir da Declaração de
Estocolmo sobre o Meio-Ambiente Humano de 1972. (CANÇADO
TRINDADE, 1993, p. 39)

Mazuolli (2008, p. 168) aduz que a Conferência de Estocolmo foi um marco
histórico para a mudança de pensamento de que o meio ambiente não pode ser tratado
de forma dissociada da própria humanidade. “A Declaração de Estocolmo de 1972
conseguiu, portanto, modificar o foco do pensamento ambiental do planeta, mesmo não
se revestindo da qualidade de tratado internacional”.
Ferrer, Dantas e Bonissoni (2014, p. 1357) salientam que a Convenção de
Estocolmo foi um marco para o Direito Ambiental Internacional já que “26 princípios
trataram de temas de interesse comum da humanidade na tentativa de conciliar a
proteção do Meio Ambiente e o direito ao desenvolvimento, buscando, para isso,
critérios e princípios comuns”.
A Declaração de Estocolmo, já em seu preâmbulo, indica a inter-relação da
proteção do meio ambiente com os direitos humanos ao dizer que:
O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o
cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para
desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e
tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em
que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu
o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem
precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o
110
natural e o artificial , são essenciais para o bem-estar do homem e para o
111
gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à própria vida .
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Vale ressaltar que a própria Declaração destacou o aspecto natural e artificial do meio ambiente,
denotando uma completude ampla do conceito de meio ambiente. Por isso mesmo, Milaré (2014, p. 138)
diz que “o meio ambiente pertence a uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído
que definível, em virtude da riqueza e complexidade do que encerra”. O autor ainda informa que no
conceito jurídico há uma perspectiva estrita e outra ampla de meio ambiente. Em uma visão estrita, o
meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio natural e as relações com e entre os seres
vivos. Numa perspectiva ampla de conceito, que vai além dos limites da Ecologia tradicional, o meio
ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos.
(MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 9 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 137138). No mesmo sentido, José Afonso da Silva, entende que meio ambiente “é, assim, a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas”. (SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 11 ed. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 20). Por fim, na busca de verificar a existência de decisões da Corte
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A íntima relação do meio ambiente sadio com outros direitos fundamentais
atrelados aos direitos humanos também foi exposto já pelo Princípio 1 da Declaração
que assevera:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação
de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.
A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a
segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de
opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser
112
eliminadas .

O Relatório da Secretaria Geral do Conselho Permanente da OEA também
demonstra a importância do Princípio 1 para a vinculação dos direitos humanos a
proteção ambiental quando diz que:
O Princípio 1 da Declaração de Estocolmo, de 1972, pode ser a mais antiga
declaração direta que vincula direitos humanos e proteção ambiental, ao
afirmar o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de vida
adequadas, num meio ambiente de qualidade tal que permita uma vida de
dignidade e bem-estar. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, de 1972, declarou que "o meio ambiente humano, o
natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo
dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à própria vida”. Desde
então um considerável número de instrumentos de direitos humanos,
113
regionais, globais e nacionais , reconhecem de algum modo o direito a um
meio ambiente que seja sadio. Também há um crescente corpo de
jurisprudência no contexto dos direitos humanos, que reconhece o flagelo da
degradação ambiental, na medida em que afeta o gozo dos direitos
estabelecidos. Institucionalmente, as Nações Unidas levaram essa questão
mais longe que outras organizações, quando, em meados da década de 90,
criaram o cargo de Relator Especial de Direitos Humanos e Meio Ambiente,
cujo trabalho e cujos documentos estabelecem diretamente a vinculação.
(CP/CAJP-1898/02 de 4 de abril de 2002)

Interamericana de Direitos Humanos envolvendo a temática ambiental, tem-se que a análise seletiva das
decisões é pautada no conceito amplo de meio ambiente, incluindo o meio ambiente natural, artificial e
cultural.
111
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-deestocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em: 28 jul. 2015.
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Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-deestocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em: 28 jul. 2015.
113
Sarlet e Fensterseifer assinalam que a partir da década de 70, em decorrência da crise ecológica gerada
pela ação humana no meio natural, ocorreu o fenômeno cunhado por Pereira da Silva de um “esverdear”
da Teoria da Constituição. Diversas Constituições, inclusive a brasileira, erigiu a tutela ecológica como
um valor constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional
Ambiental: Estudos sobre a Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 23-30.
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Outro grande acontecimento envolvendo o direito ambiental internacional
despontou ao demonstrar a vinculação entre direitos humanos e meio ambiente.
Exatamente 20 anos após a Conferência de Estocolmo, houve a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que reuniu os países
desenvolvidos e em desenvolvimento com o objetivo de buscar estratégias de ação para
diminuição da degradação ambiental a nível mundial.
Nesse sentido, Kiss explica que a ONU encarregou uma comissão, presidida
pelo ministro norueguês, Sr. Gro Harlem Brundtland, para elaboração de um estudo
aprofundado que relacionasse o problema da proteção do ambiente ao do
desenvolvimento. O seu resultado foi o Relatório Brundtland, que culminou na
Conferência do Rio de Janeiro em 1992, conforme se segue:
O resultado das suas actividades foi a publicação do «relatório Brundtland»
intitulado «O Futuro de Todos Nós» e, posteriormente, a reunião da
Conferência do Rio de Janeiro sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, em
Junho de 1992, exactamente vinte anos depois da Conferência de Estocolmo.
Esta reunião era, pelas suas dimensões, a mais importante conferência
internacional de todos os tempos: nela estavam representados 172 Estados,
116 deles na pessoa do seu chefe de Estado ou de Governo. Foram adoptados
cinco instrumentos, dos quais duas convenções, uma sobre as alterações
climáticas, a outra sobre a diversidade biológica (vide mais abaixo). Os três
textos não obrigatórios emanados da conferência são muito diferentes. A
Declaração sobre o Ambiente e o Desenvolvimento é de alcance muito geral,
ao passo que uma declaração sobre a gestão, conservação e exploração
ecologicamente viável das florestas tem um alcance limitado a um sector, e a
Agenda 21, um volumoso programa, engloba 115 acções concretas a
desenvolver, sem esquecer o seu financiamento. (KISS, 1996, sem página)

Kiss ainda disseca em poucas palavras de como é estruturada a Declaração do
Rio ao dizer que:
A declaração do Rio de Janeiro comporta 27 princípios que confirmam parte
dos enunciados em Estocolmo, mas também algumas regras de direito
consuetudinário emergidas desde 1972, sobretudo no tocante à poluição
transfronteiriça. Alguns outros princípios se revestem também de importância
do ponto de vista jurídico. Preconizam a participação de todos os cidadãos
envolvidos nos processos de tomada de decisão, sem esquecer a informação
prévia que requerem (n.º 10); a adopção de medidas legislativas eficazes em
matéria de ambiente (n.º 11); a necessidade de elaborar regras nacionais e
internacionais relativamente à responsabilidade por dano ecológico e à
indemnização das vítimas (n.º 13); a proibição da transferência para outros
Estados de actividades e substâncias que provoquem uma séria degradação
do ambiente (n.º 14); a adopção de medidas de precaução para prevenir danos
graves ou irreversíveis (n.º 15); a aplicação do princípio poluidor-pagador
(n.º 16); a preparação de estudos de impacte (n.º 17); a notificação imediata e
a assistência em casos de urgência (n.º 18) e, finalmente, o princípio segundo
o qual os Estados têm responsabilidades comuns mas diferenciadas no
domínio do ambiente e do desenvolvimento, doravante indissociáveis. O
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termo «desenvolvimento duradouro», que se tornou a palavra-chave neste
campo, exprime esta fusão. (KISS, 1996, sem página)

Elias (2013, p. 33-34) explica que a Declaração do Rio de Janeiro114, além de
estipular o princípio do poluidor pagador 115 e o preceito da obrigatoriedade da
intervenção estatal, que determina o dever do Poder Público em zelar por um meio
ambiente limpo e seguro, estipulou o ideal de sustentabilidade, consistente no direito
concedido às gerações atuais e vindouras de usufruir de um ambiente ecologicamente
sadio.
O autor ressalta que o Princípio de nº. 01116da Declaração reafirma que “os
seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.
Eles têm direito a uma vida sadia e produtiva em harmonia com a natureza”, ficando
evidenciada a influência dos direitos humanos e seu marcante viés antropocêntrico. Da
mesma forma, a Agenda 21117 reconheceu a garantia de um meio ambiente sadio como
necessidade essencial ao ser humano, determinando que o homem tem direito a uma
vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza, mediante a cooperação entre a
sociedade civil e a administração pública pelo desenvolvimento sustentável 118 e pela
integridade ecológica119.

114

Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2015.
Princípio 16:
As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso
de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio,
arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no
comércio e nos investimentos internacionais.
116
Princípio 1:
Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
117
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2015.
118
Princípio 4:
Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.
Princípio 12:
Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico internacional aberto e favorável,
propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável em todos os países, de forma a
possibilitar o tratamento mais adequado dos problemas da degradação ambiental. As medidas de política
comercial para fins ambientais não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou
injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Devem ser evitadas ações
unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais fora da jurisdição do país importador. As
medidas internacionais relativas a problemas ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do
possível, basear-se no consenso internacional.
119
Princípio 7:
Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da
saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a degradação
do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento
115
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Especificamente no que tange ao sistema interamericano, o Guia de Defesa
Ambiental elaborado pela AIDA cita a Carta Democrática Interamericana, aprovada na
Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 11 de setembro
de 2001, como outro instrumento que garante a proteção do meio ambiente e que possui
especial relevância no tocante à seara dos direitos humanos:

O direito a um ambiente sadio normalmente implica, dentre outros fatores
importantes, no manejo sustentável e na exploração moderada do meio, com
um enfoque na proteção e na conservação dos recursos naturais, da flora e da
fauna necessários para se proporcionar um habitat saudável. Alguns, dentre
os numerosos exemplos de violação do direito a um ambiente sadio, incluem:
a destruição indiscriminada de florestas e da biodiversidade; a poluição de
rios e lagos; atividades e práticas de manejo inadequadas, que causam a
erosão do solo; operações industriais altamente poluidoras; o uso de métodos
inadequados para a extração de recursos naturais, o que inclui a degradação
dos recursos marinhos; e as instalações agrícolas que ameaçam a conservação
de bacias hídricas e causam problemas de abastecimento de água para a
comunidade.
O Sistema Interamericano – a despeito de carecer de um mecanismo de
tratado, específico e abrangente para a proteção do meio – admite a
importância do ambiente de uma forma que transcende o simples
120
reconhecimento de mais um direito humano. O Artigo 15 , da Carta
Democrática Interamericana, identifica a proteção do ambiente como um dos
objetivos da democracia. (Guia da AIDA, 2010, p. 48-49)

Mesmo com a Carta Democrática Interamericana denotando a importância da
proteção do meio ambiente como forma de reconhecimento de mais um direito humano,
e da própria proteção ao direito expressamente no Protocolo de São Salvador, ainda
falta a possibilidade de judicialidade da questão segundo o entendimento da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.

3.1 O meio ambiente no sistema europeu de proteção dos direitos humanos

Apesar do sistema europeu de proteção dos direitos humanos se encontrar em um
nível mais avançado em termos de maturidade em relação ao sistema africano e
interamericano, no que se refere à tutela ao direito ao meio ambiente sadio, ainda carece
de tutela específica.
sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as
tecnologias e recursos financeiros que controlam.
120
Artigo 15:
O exercício da democracia facilita a preservação e o manejo adequado do meio ambiente. É essencial que
os Estados do Hemisfério implementem políticas e estratégias de proteção do meio ambiente, respeitando
os diversos tratados e convenções, para alcançar um desenvolvimento sustentável em benefício das
futuras
gerações.
Disponível
em:
<http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm>. Acesso em: 05 ago. 2015.
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A possibilidade de proteção direta do meio ambiente ainda não foi incorporada no
sistema europeu de proteção dos direitos humanos, a exemplo do que acontece no
sistema interamericano121.
Mazzuoli aduz que o sistema europeu é carente de mecanismos efetivos de tutela
ambiental, numerando os poucos diplomas legais que citam o meio ambiente:

1- A Convenção sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à
Justiça nas Questões Ambientais (Aarhus, 25 de junho de 1998), assinada por
35 Estados e a Comunidade Européia, adota um enfoque amplo, apoiando-se
em textos anteriores, especialmente no Princípio 1 da Declaração de
Estocolmo. Seu Preâmbulo declara que “toda pessoa tem o direito de viver
num meio ambiente adequado a sua saúde e bem-estar e o dever, tanto
individualmente quanto em associação com outros, de proteger e melhorar o
meio ambiente em benefício da geração atual e das gerações futuras”.
2- O art. 27 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia dispõe
que: “Todas as políticas da União devem integrar um elevado nível de
proteção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo
com o princípio do desenvolvimento sustentável”. (MAZZUOLI, 2008, p.
175-176)

Todavia, não significa que não há avanços implementados pela jurisprudência
europeia122.
Matthes (2013-A, p. 24) salienta que a Convenção Europeia traz um rol de
direitos civis e políticos a serem tutelados por todos signatários, sob a supervisão
121

Apesar do meio ambiente não ser objeto de tutela direta no sistema europeu de proteção dos direitos
humanos, não significa dizer que tal tema não foi, ou mesmo, está sendo discutido. Nesse sentido,
Moreira explica que no âmbito regional europeu, uma das primeiras tentativas de se consagrar o direito ao
ambiente de certa qualidade foi feita já na Conferência Ministerial Europeia sobre Meio Ambiente,
realizada em Viena, no período de 28 a 30 de março de 1973.
Nela o Ministro H. D. Genscher, da ex-Alemanha Ocidental, apresentou uma Minuta de Protocolo
complementar à Convenção Europeia de Direitos Humanos, elaborada pelo Grupo de Direito Ambiental
sediado em Bonn que relacionava problemas de saúde provenientes de mudanças naturais adversas.
O art. 2o da Minuta do Protocolo foi além da Convenção Europeia de Direitos Humanos com a intenção
de proteger indivíduos contra atos de pessoas físicas, abrindo possibilidade dos indivíduos provocarem
diretamente agencias ambientais a examinem qualquer mudança adversa nas condições naturais de vida.
Tais propostas não obtiveram sucesso. O Conselho da Europa chegou a considerar algumas propostas
para incluir o direito humano ao ambiente na Convenção Europeia de Direitos Humanos, outros projetos
buscaram inserir emendas na Carta Social Europeia, entretanto, nenhuma das tentativas teve êxito.
Portanto, o sistema europeu de direitos humanos não reconhece, expressamente nem implicitamente, o
direito substantivo ao meio ambiente. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia simplesmente
estipula, no art. 37, que elevado nível de proteção ambiental e de melhoria da qualidade ambiental devem
ser integrados nas políticas da União e asseguradas em concordância com o princípio de desenvolvimento
sustentável. MOREIRA, Luciana Ribeiro Lepri. Direito Ambiental: Legitimação e Atuação do
Ministério
Público.
Curitiba:
Juruá,
2011,
s.
d.
Disponível
em:
http://www.fema.com.br/~direito/joao/direito_humano_meio_ambiente.pdf. Acesso em: 19 nov. 2015.
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Não se pretende neste tópico demonstrar a completude de casos que versam no sistema europeu de
direitos humanos sobre o tema de proteção do meio ambiente. O que se busca é através do método
dedutivo, demonstrar da mesma forma como se verá no sistema interamericano, que a busca pelo meio
ambiente sadio pode se dar de forma indireta em tais Tribunais.
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jurisdicional da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas que os Protocolos adicionais,
apesar de incorporarem novos direitos ao rol inicial, em nenhum momento positivaram
o direito ao meio ambiente sadio no Sistema Europeu.
No entanto, o autor elucida que a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos
Humanos não é silente sobre a temática ambiental quando diz que:
A ausência de regramento específico, no entanto, não acarretou o silêncio
jurisprudencial pelo contrário, o que se verificou foi uma produção jurídica
muito importante e consolidada proveniente da Corte. Se o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado não consta no rol de direitos tutelados
pela Convenção, como, então, a Corte pode se manifestar sobre demandas
relacionadas à matéria? A resposta é encontrada na utilização da chamada
teoria do ricochete. (MATTHES, 2013-A, p. 24)

A jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos já protegeu a seara
ambiental diversas vezes de forma indireta ou, como asseverou Matthes, através da
teoria do ricochete.
No caso 30765/08 – Affaire Di Sarno e outros x Estado da Itália – 18 cidadãos
que viviam ou trabalhavam em Somma Vesuviana, região da Campania, alegaram ao
Tribunal Europeu violações dos artigos 2 (direito à vida) e 8 (direito ao respeito pela
vida privada e familiar) da Convenção porque o Estado teria causado, por não haver
adotado medidas necessárias para assegurar o adequado funcionamento do serviço
público de recolhimento de lixo, um grave dano ao meio ambiente da região e colocado
em perigo suas vidas e saúde. De igual modo, alegam que não foram respeitados os
artigos 6 (direito a um processo equitativo) e 13 (direito a um recurso efetivo) porque
não houve nenhuma iniciativa para proteger os direitos das pessoas, além de uma
considerável demora no processo judicial contra os responsáveis123.
Tal situação foi tão crítica que a chamada “crise de resíduos” levou autoridades
italianas a declarar estado de emergência desde fevereiro de 1994 até dezembro de
2009, devido à ameaça ao meio ambiente e a saúde humana gerada pelo acúmulo de lixo
em vias públicas.
Em 10 de janeiro de 2002 o Estado da Itália foi condenado pelo Tribunal Europeu
pela incapacidade prolongada em garantir a prestação de serviços de recolhimento de
lixo. Nesse sentido, Matthes resume as imposições da Corte ao dizer que:
123

Informações extraídas do site Actualidad Jurídica Ambiental – AJA – disponível em:
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-europeo-de-derechoshumanos-residuos-urbanos/. Acesso em 21 nov. 2015.
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A Segunda Seção, em 10 de janeiro de 2012, entendeu pela procedência do
pedido quanto à violação do artigo 8º, em razão da incapacidade prolongada
das autoridades italianas para garantir o bom funcionamento do serviço de
recolhimento, tratamento e eliminação de resíduos. Além disso, condenou ao
Estado demandado ao pagamento, dentro de três meses, a partir da data em
que a sentença se tornasse definitiva, de acordo com o artigo 44 § 2 º da
Convenção, de 2.500 € para Me Erricodi Lorenzo relativos aos custos e às
despesas.

No caso 30499/03 – Dubetska e outros x Estado da Ucrânia –, também se
demonstra a proteção ambiental de forma indireta, ou denominada por ricochete.
Neste caso, a contaminação industrial procedente de uma mina e uma estação de
processamento de carvão de propriedades do Estado afetou cidadãos ucranianos.
Os demandantes são residentes de uma zona rural muito próxima a tais
instalações, e foram expostos à poluição por muitos anos. Segundo estudos de
autoridades nacionais e de diversas entidades privadas, há um alto risco do
aparecimento de câncer e de outras enfermidades renais e respiratórias devido à
presença no solo e no ar de elevados níveis de concentração de substâncias perigosas.
Além disso, há também contaminação das águas subterrâneas provenientes de
infiltrações dos rejeitos. Ao mesmo tempo, os habitantes ainda sofriam com inundações
e afundamentos do solo. Diante de tal situação, autoridades ucranianas decidiram
facilitar novas moradias aos habitantes da zona afetada, mas devido à demora do
Estado, surgiram diversas ações civis que determinavam, inclusive, medidas para limitar
a poluição do ambiente124.
Matthes (2013-A, p. 29) ainda explica que, em 10 de fevereiro de 2011, a Quinta
Seção da Corte Europeia, ao analisar a demanda, entendeu pela violação ao artigo 8º da
Convenção (direito ao respeito pela vida privada e familiar), considerando que o Estado
tinha conhecimento dos efeitos ambientais adversos da mina e da fábrica, mas não tinha
realizado o necessário reassentamento dos requerentes, nem encontrado uma solução
diferente para diminuir a poluição para níveis que não fossem prejudiciais para as
pessoas que viviam nas proximidades das instalações industriais.
O autor ainda expõe a condenação imposta ao Estado:
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Informações extraídas do site Actualidad Jurídica Ambiental – AJA – disponível em:
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-europeo-de-derechoshumanos-contaminacion-industrial/. Acesso em: 21 nov. 2015.
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Além disso, condenou o Estado a pagar, dentro de três meses a contar da data
em que a sentença se tornasse definitiva, de acordo com o artigo 44 § 2 º da
Convenção, danos morais, a cinco dos requerentes, no valor total de €
32.000.
Dado que um dos demais requerentes, Arkadiy Gavrylyuk, tinha morrido
enquanto o caso estava pendente de julgamento junto à Corte, aos restantes
dos requerentes, o Estado foi condenado ao pagamento de 33.000 €, em
relação a danos morais. (Matthes, 2013-A, p. 29)

Outro caso que ganhou especial repercussão envolvendo a seara ambiental foi
López Ostra contra Espanha.
Neste caso, a Sra. Gregoria Lópes Ostra vivia em Lorca, Murcia, próximo ao
centro da cidade. Em julho de 1988, começou a funcionar, sem licença, uma estação de
tratamento de resíduos sólidos e líquidos, construída com subsídio do governo. Devido
a um defeito no funcionamento, começou-se a expelir gases e maus odores que
ocasionaram problemas de saúde em muitas pessoas. Em 8 de setembro de 1988, foram
cessadas as atividades de uma estação de tratamento, mas uma segunda continuou com
suas atividades: tratamento de águas residuais. Os problemas de saúde da família da
demandante continuaram, sendo impossível a convivência familiar normal com os gases
e mau cheiro exalado pelo local125.
Devido a uma investigação por crime ambiental, em 27 de outubro de 1993, a
fábrica foi fechada.

A demandante ajuizou ação no Tribunal europeu alegando

violações aos artigos 8° (direito ao respeito pela vida particular e familiar) e 3°
(proibição da tortura).
O Tribunal declarou como violado apenas o artigo 8° da Convenção aplicando
pena de pecuniárias ao Estado126127.
125

Ficou consignado na decisão que algumas “graves agresiones al medio ambiente [podían] afectar al
bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio y perjudicar su vida privada y familiar
aunque sin poner, por ello, la salud del interesado en grave peligro”. Tal passagem só ratifica a afirmação
de que é possível se buscar através dos sistemas regionais de direitos humanos a proteção do meio
ambiente por uma via reflexa a proteção de outros direitos já protegidos.
126
En virtud de lo expuesto, EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS decide:
1. Desestimar las excepciones preliminares del Gobierno;
2. Declarar que ha habido una violación del artículo 8 del Convenio.
3. Declarar que no ha habido violación del artículo 3 del Convenio.
4. Declarar que el Estado demandado debe pagar a la recurrente en el plazo de tres meses 4.000.000
(cuatro millones) pesetas por daños y 1.500.000 (un millón quinentas mil) pesetas, menos 9.700 (nueve
mil setecientos) francos franceses a convertir a pesetas al tipo de cambio aplicable en la fecha de
pronunciamiento de esta sentencia, por costas y gastos.
5.
Desestimar
las
demás
peticiones
de
indemnización.
Disponível
em:
http://personal.us.es/patroclo/casospracticos/caso%20medio%20ambiente.%20stedh%20lopez%20ostra.ht
m. Acesso em: 21 nov. 2015.
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Informações
extraídas
em:http://personal.us.es/patroclo/casospracticos/caso%20medio%20ambiente.%20stedh%20lopez%20ostr
a.htm. Acesso em: 21 nov. 2015.
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Por fim, o caso n. 61658/08 – Martínez Martínez e Pino Manzano contra
Espanha – em que cidadãos espanhóis residentes próximo a uma pedreira denunciaram
acerca dos ruídos e do pó emitidos no local. Na decisão proferida em 3 de julho de
2012, ficou consignado que violações ao meio ambiente têm implicado em violações
aos direitos amparados no art. 1° ao 8° da Convenção Europeia, mas necessário à
vinculação com danos à esfera privada ou familiar de uma pessoa, e não simplesmente a
degradação ambiental de forma geral. Nem o artigo 8° (direito ao respeito à vida
privada e familiar) ou nenhuma outra disposição da Convenção garante especificamente
uma proteção geral ao meio ambiente como tal128.
Como se denota, a jurisprudência europeia já aceitou de forma mais serena e
explícita que a proteção ambiental pode acontecer desde que violados outros direitos
protegidos pela Convenção Europeia. Como se verá, a jurisprudência do sistema
interamericano ainda reluta em aceitar tal vinculação de forma expressa.

3.2 O caso 155/96 como procedente no sistema africano

Conforme já exposto no item referente ao sistema regional africano de proteção
dos direitos humanos, Oliveira (2011, p. 287-288) expõe que a Corte Africana de
Direitos Humanos e dos Povos foi criada pelo Protocolo da Carta Africana de Direitos
Humanos, adotada pelos chefes de Estado e Governo da OUA, em 10 de junho de 1998,
em Uagadugú, Burkina Faso, e entrou em vigor em fevereiro de 2004, com a ratificação
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No obstante, el elemento crucial que permite determinar si en las circunstancias de un caso, las
agresiones al medio ambiente han implicado violación de alguno de los derechos amparados por el
apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un efecto dañino para la esfera privada o familiar de una
persona, y no simplemente la degradación general del medio ambiente. Ni el artículo 8, ni ninguna otra
disposición del Convenio, garantiza específicamente una protección general del medio ambiente como tal;
otros instrumentos internacionales y legislaciones internas se adaptan mejor cuando se trata de manejar
este aspecto particular (Kyrtatos c. Grecia, nº 41666/98, § 52, TEDH 2003-VI (extractos). Por otra
parte, el artículo 8 puede encontrar su aplicación tanto si la contaminación es causada directamente por el
Estado como si la responsabilidad de éste último deriva de la falta de una reglamentación adecuada de la
actividad del sector privado. Si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto el prevenir a toda persona
contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no puede contentarse en constreñir al Estado de
abstenerse de tales injerencias: a este compromiso más bien negativo pueden añadirse obligaciones
positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar (Airey c. Irlanda, 9 de octubre de
1979, § 32, serie A nº 32). Que se aborde el caso desde el punto de vista de una obligación positiva a
cargo del Estado, que consistiría en adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos
que los demandantes puedan hallar en el apartado 1 del artículo 8, o desde el de una injerencia de una
autoridad pública que se deba justificar bajo el enfoque del apartado 2, los principios aplicables son
bastante próximos (Oluić c. Croacia, nº 61260/08, § 46, 20 de mayo de 2010). (CEDH, Martínez
Martínez y Pino Manzanoc. España, Sección Terceira, 3 de julio de 2012).
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do número mínimo de 15 países componentes da UA que se fazia necessário. Com isso,
aguardou-se apenas o período de 30 dias para que o Protocolo adquirisse validez formal.
A Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos começou a funcionar em Adis
Abeba, Etiópia, em novembro de 2006.
Até mesmo por sua recente criação, não ocorreram julgados referentes à
temática ambiental pela Corte Africana. Todavia, a Comissão Africana já havia julgado
um célebre caso sobre a temática ambiental.
A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos não negligenciou a
temática ambiental quando de sua elaboração e protegeu expressamente o meio
ambiente em seu artigo 24: “Todos têm direito a um meio ambiente geral e satisfatório,
propício ao seu desenvolvimento”129.
Sobre o avanço da proteção ambiental no sistema africano de proteção dos
direitos humanos expõem Kouri e Sousa que:

Entre os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, o Sistema
Africano é o mais desenvolvido no que concerne à previsão normativa do
direito fundamental ao meio ambiente: ao contrário do que ocorre nos demais
sistemas de proteção aos direitos humanos, o Sistema Africano prevê o
direito a um meio ambiente sadio como direito judiciável. Assim, nesse
sistema, é possível alegar a violação per se do direito em questão. Isso se
justifica pelo contexto em que a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos (Carta de Banjul) foi adotada: à época, consolidava-se universalmente
a preocupação com a proteção ambiental na seara dos Direitos Humanos.
(KOURI; SOUSA, 2009, p. 16)

O emblemático caso 155/96, analisado pela Comissão Africana, foi julgado em
27 de outubro de 2001 e envolveu a Social and Economic Rights Action Center
(SERAC) e a Center for Economicand Social Rights contra o Estado da Nigéria.
O governo militar da Nigéria estaria diretamente envolvido na produção de
petróleo por meio da companhia nacional de petróleo (Nigerian National Petroleum
Company – NNPC) e essas operações causaram degradação ambiental e problemas de
saúde resultantes da contaminação do meio ambiente onde habitavam o povo Ogoni.
Matthes aduz os problemas alegados pelos representantes das vítimas à
Comissão Africana:

Na petição inicial, os demandantes alegam que o consórcio petrolífero
explorou reservas de petróleo em Ogoniland sem ter levado em conta a saúde
129

Disponível em: http://www.achpr.org/pt/instruments/achpr/. Acesso em: 17 nov. 2015.
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ou o meio-ambiente das comunidades locais, despejando lixos tóxicos no
meio-ambiente, nos rios e nos canais locais, violando-se assim padrões
ambientais internacionais aplicáveis.
Sobre a participação do governo nigeriano, foi alegado que este permitiu e
facilitou essas violações ao alocar os poderes legais e militares do Estado à
disposição das companhias petrolíferas; que este não monitorou as operações
das companhias petrolíferas nem exigiu medidas de segurança que são
procedimento padrões no meio industrial; que este não disponibilizou às
comunidades Ogoni informação acerca dos perigos criados pelas atividades
petrolíferas; e que este não exigiu das companhias petrolíferas ou de suas
próprias agências a elaboração de estudos de impacto do meio-ambiental e da
saúde relacionados com as operações materiais perigosas relativos à
produção petrolífera, apesar das óbvias crises no meio-ambiente e na saúde
em Ogoniland.
Além disso, alegou-se que durante três anos, forças de segurança nigerianas
atacaram, incendiaram e destruíram várias vilas e casas Ogoni sob o pretexto
de desalojar agentes e simpatizantes do Movement of the Survival of Ogoni
People – MOSOP (Movimento de Sobrevivência do Povo Ogoni - MOSOP).
Esses ataques surgem em resposta à campanha de não-violência do MOSOP
em oposição à destruição de seu meio-ambiente pelas companhias
petrolíferas. (MATTHES, 2013, p. 23-24)

Kouri e Sousa (2009, p. 16) explanam que a Comissão Africana, ao analisar o
mérito do caso, declarou como violados essencialmente os artigos 16.1130 e o artigo 24
da Carta de Banjul. Para os autores, esses direitos reconhecem a importância de um
ambiente limpo e seguro, intimamente relacionado aos direitos econômicos e sociais, na
medida em que o meio ambiente afeta a qualidade de vida e a segurança do indivíduo.
Por esse motivo, a Comissão determinou que a Nigéria adotasse medidas que
garantissem a proteção ao meio ambiente, à saúde e à vida do povo e das terras Ogoni.
Sobre a defesa do Estado da Nigéria no caso e a decisão de mérito pela
Comissão Matthes explicita que:

Durante a 28ª Sessão Ordinária da Comissão, em Cotonou, Benim de 26 de
Outubro a 6 de Novembro de 2000, o Estado Réu submeteu uma nota verbal
relatando as ações tomadas pelo Governo da República Federal da Nigéria no
que diz respeito a todas as petições ajuizadas contra ele, incluindo a presente.
Em relação a esta, a nota verbal admitiu a gravidade das acusações, mas
relatou as medidas remediáveis que estavam sendo tomadas pela nova
administração civil. Dentre elas, vale citar: a) estabelecimento, pela primeira
vez na história da Nigéria, de um Ministério Federal do Meio Ambiente com
recursos adequados para enfrentar questões relacionadas ao meio-ambiente
cruciais à Nigéria e, como prioridade, na área do delta do Níger; b) aprovação
da legislação acerca do estabelecimento da Comissão de Desenvolvimento do
Delta do Níger (Niger Delta Development Commission - NDDC), com
orçamento adequado para enfrentar os problemas sociais e ambientais da área
do delta do Níger e outras áreas produtoras de petróleo da Nigéria; e c)
instauração da Comissão Judicial de Inquérito para investigar questões de
violações de direitos humanos. Além disso, relataram que os representantes
do povo Ogoni submeteram petições à Comissão de Inquérito sobre esses
130

Artigo 16º
1.Toda pessoa tem direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental que for capaz de atingir.

90
assuntos e elas estavam sendo analisadas na Nigéria com prioridade máxima.
(MATTHES, 2013, p. 23)

O autor ainda aponta o resultado da demanda ao explanar que:
(...) Foi dado provimento à petição, restando violados, pelo governo
nigeriano, os artigos2º, 4º, 14, 16, 18 (1), 21 e 24 da Carta Africana. A
Comissão suscitou o governo nigeriano que garanta a proteção do meio
ambiente, da saúde e da subsistência do povo Ogoniland, através da: a)
interrupção de todos os ataques da Força Tarefa Interna de Segurança do
Estado Rivers às comunidades Ogoni e seus líderes e permissão aos cidadãos
e investigadores independentes ao livre acesso a esse território; b) condução
de uma investigação sobre as violações de direitos humanos descritas acima e
processar os agentes das forcas de segurança, NNPC e agências envolvidas
em violações de direitos humanos; d) garantia de compensação adequada às
vitimas das violações de direitos humanos, incluindo o auxílio e assistência
ao reassentamento das vitimas das incursões incentivadas pelo Governo e
garantia de uma regeneração das terras e rios danificados pelas operações
petrolíferas; e) assegure que avaliações apropriadas de impactos ambientais e
sociais sejam preparadas para qualquer empreendimento petrolífero futuro e
que a operação segura de qualquer empreendimento petrolífero seja garantida
por meio efetivos e independentes de órgãos fiscalizadores da indústria
petrolífera; e f) providencie relatórios de informações sobre riscos à saúde e
ao meio ambiente e acesso significativo aos órgãos reguladores e de tomada
de decisões das comunidades a serem possivelmente afetadas pelas operações
petrolíferas. Além disso, requisitou informações sobre o andamento dos
projetos apresentados durante 28ª Sessão. (MATTHES, 2013, p. 24)

Como se denota, apesar de ainda incipiente, até mesmo por seu pequeno período
de existência, o sistema africano possui grande potencial de tutelar as questões
ambientais tendo em vista a aplicabilidade de tutela dos direitos econômicos, sociais e
culturais.
O sistema africano é o mais avançado, em termos legislativos, dos sistemas
regionais de proteção dos direitos humanos quando a matéria envolve a seara ambiental.
Por isso, grandes avanços deverão ser vistos em termos de jurisprudência se
efetivamente tutelados esses direitos.
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3.3 A proteção legislativa do meio ambiente sadio no sistema interamericano

O direito ao meio ambiente sadio é assegurado especificamente no sistema
interamericano de direitos humanos pelo art. 11 do Protocolo Adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais:
Artigo 11 Direito a um meio ambiente sadio
1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os
serviços públicos básicos.
2. Os Estados Partes promoverão a proteção preservação e melhoramento do
131
meio ambiente .

Todavia, por força do art. 19.6 do Protocolo de São Salvador, a jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos é pacífica a respeito da não judicialidade
em questões atinentes à seara ambiental.
Art. 19 Meios de Proteção
132
6. Caso os direitos estabelecidos na alínea “a” do artigo 8 , e no artigo
133
13 , forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte
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Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>
Acesso em: 05 ago. 2015.
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Artigo 8 Direitos sindicais
1- Os Estados Partes garantirão:
a.. O direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha, para proteger e
promover seus interesses. Como projeção desse direito, os Estados Partes permitirão aos sindicatos formar
federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar organizações sindicais
internacionais e associar-se à de sua escolha. Os Estados Partes também permitirão que os sindicatos,
federações e confederações funcionem livremente;
133
Artigo 13Direito à educação
1. Toda pessoa tem direito à educação.
2. Os Estados Partes neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar ‑ se para o pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito
pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz.
Convêm, também, em que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de
uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as
atividades em prol da manutenção da paz.
3. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno exercício do direito à
educação:
a. O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente;
b. O ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional de
segundo grau, deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e,
especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito;
c. O ensino superior deve tornar‑se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada
um, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino
gratuito;
d. Deve‑se promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não
tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau;
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deste Protocolo, essa situação poderia dar lugar, mediante participação da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, quando cabível, da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições
individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.

O Guia de Defesa Ambiental elaborado pela AIDA corrobora com tal
entendimento explicitando que, com o Protocolo de São Salvador, houve um avanço
crucial ao reconhecer expressamente os direitos econômicos, sociais, culturais e, dentre
outros, o direito ao meio ambiente sadio. Além disso, pondera que a exigibilidade de tal
direito ainda carece de um natural desenvolvimento conforme se verifica na seguinte
passagem:
Ainda que o reconhecimento dos DESC tenha sido um importante avanço,
sua efetiva exigibilidade e a possibilidade de seu controle jurisdicional são
elementos ainda por desenvolver. De fato, como se mencionou anteriormente,
o Protocolo somente reconhece a possibilidade de serem exigidos
diretamente, mediante petições individuais, os direitos sindicais (Artigo 8) e
os relacionados com a educação (Artigo 13). O restante dos direitos,
inclusive o de viver num ambiente sadio, por ora podem ser exigidos apenas
mediante a vinculação a outros direitos reconhecidos na Convenção
Americana ou nas convenções e protocolos que a detalham, como se
descreverá mais adiante. (Guia da AIDA, 2010, p. 18)

Nesse sentido, Thalita Lopes (2009) esclarece que não há qualquer caso
submetido à Corte Interamericana que declare a existência de uma violação direta ao
meio ambiente humano.
Elias (2013, p. 14) explica que, no contexto interamericano, não há
possibilidade de exigibilidade direta do direito humano ao ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado, sendo apenas viabilizado e restringido o seu ingresso por
vinculação a violações de direitos civis e políticos, bem como de direitos econômicos,
sociais e culturais. Tal fato acontece porque não há previsão taxativa de exigibilidade
dos direitos humanos de terceira geração ou dimensão (solidariedade ou fraternidade) na
Declaração e na Convenção Americanas. Embora esteja reconhecido o direito ao meio
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado no artigo 11 do Protocolo Adicional de
São Salvador (Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos
e. Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a fim de proporcionar
instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental.
4. De acordo com a legislação interna dos Estados Partes, os pais terão direito a escolher o tipo de
educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima.
5. Nada do disposto neste Protocolo poderá ser interpretado como restrição da liberdade dos particulares
e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo com a legislação interna dos Estados
Partes.
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Econômicos, Sociais e Culturais), tal direito não é passível de controle jurisdicional
perante a Comissão e a Corte IDH.
Isso não significa dizer que a garantia do meio ambiente sadio não está inserido
dentro da temática dos direitos humanos e nem mesmo impede uma interpretação futura
mais abrangente do conceito de direitos humanos.
Valério de Oliveira Mazzuoli entende que há uma interligação da temática
ambiental com a dos direitos humanos no âmbito internacional. Para ele, a inserção do
tema “meio ambiente” na esfera de proteção dos direitos humanos é necessária, pois tais
temas envolvem todo o planeta e podem colocar em risco a saúde mundial:
O direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é uma
extensão e um corolário lógico do direito à vida, sem o qual nenhum ser
humano pode vindicar a proteção dos seus direitos fundamentais violados. O
conceito de „vida humana‟ deve transcender os estreitos limites de sua
atuação física, para também abranger direito à sadia qualidade de vida em
todas as suas vertentes e formas. (MAZZUOLI, 2008, p. 182)

Cançado Trindade alerta que não se deve buscar uma simples ênfase em um ou
outro domínio, mas em ambos devido à grande afinidade entre eles:

Em última análise, os avanços nos dois domínios de proteção vêm de certo
modo fortalecer a proteção do ser humano e da humanidade contra seus
próprios impulsos destrutivos, manifestados na violência em suas múltiplas
formas, nos arsenais de armas de destruição em massa, no alarmante
crescimento da pobreza extrema em todo o mundo, nos atentados contra os
direitos humanos, na degradação do meio ambiente. Cabe promover a justa
harmonia nas relações dos seres humanos entre si, e a plena integração destes
com a natureza. (CANÇADO TRINDADE, 1993, p. 24)

Há uma constante evolução na interpretação dos instrumentos normativos
internacionais. Outrora, somente os chamados direitos de primeira geração (ou
dimensão) eram garantidos pelos Estados pela Convenção Americana de Direitos
Humanos.
Os direitos considerados de segunda geração só foram salvaguardados pelo
Sistema Interamericano a partir de 1988 com a entrada em vigor do Protocolo de São
Salvador.
A implementação de direitos de terceira geração ainda passa por um processo de
maturação dentro do Sistema Interamericano, que demandará mais tempo para que
juízes da Comissão e Corte possam aplicá-los em sua plenitude.
Piovesan (2013, p. 343-344) retrata a evolução quanto à interpretação da Corte
ao dizer que a Corte Interamericana não efetua uma interpretação estática dos direitos
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humanos enunciados na Convenção Americana, mas, assim como acontece com a Corte
Europeia, é dinâmica e evolutiva, de forma que analisa a Convenção Americana
considerando o contexto temporal, o que permite a expansão de direitos.
No mesmo sentido, Shelton (2010, p. 115) informa que o surgimento do Direito
Internacional do meio ambiente em um período logo após a concretização da
Declaração e da Convenção Americana é importante porque nem a Comissão nem a
Corte adotam uma interpretação estática ou original dos textos. Pelo contrário, ambas
instituições têm firmado entendimento de que, na interpretação e na aplicação de
disposições de instrumentos regionais de direitos humanos, se deve ter em conta “a
evolução no campo do direito internacional em matéria de direitos humanos”.
O posicionamento de se admitir a proteção do meio ambiente através do direito
ao meio ambiente sadio nada mais seria do que uma evolução natural da interpretação
conferida aos instrumentos normativos regionais.
Os próprios contornos do atual conceito do que consistem os direitos humanos
continuam nebulosos para a doutrina de hoje. Fatores como o período histórico, o local
e a evolução da sociedade interferem de forma drástica na concepção do conceito de
direitos humanos conforme se depreende do primeiro capítulo desta pesquisa.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não tratou
expressamente sobre o meio ambiente, todavia, a doutrina que versa sobre os direitos
humanos atualmente é majoritária de que se hoje fosse reeditada uma nova Declaração
sobre Direitos Humanos, certamente o tema seria tratado.
O Relatório da Secretaria Geral do Conselho Permanente da OEA ratifica tal
entendimento ao dizer que:
A Declaração Universal dos Direitos Humanos não faz menção alguma ao
meio ambiente. Há fortes razões para se acreditar, no entanto, que ela
certamente os mencionaria, se fosse negociada hoje. A interrelação dos
direitos humanos e do meio ambiente vem crescendo. Apesar de até
recentemente esses campos terem sido vistos como distintos, a prática cada
vez mais os vincula. A tendência é que as declarações sobre cada esfera
também sejam cada vez mais amplas, cedendo espaço para que os vínculos se
desenvolvam. (CP/CAJP-1898/02 de 4 de abril de 2002)

Como demonstrado ao longo desta pesquisa, não há como dissociar a proteção
do meio ambiente com a proteção/promoção dos direitos humanos. O próprio Relatório
da Secretaria Geral do Conselho Permanente da OEA apontava, em 2002, a existência
de dois casos que se destacavam no sistema interamericano ao demonstrar esta
vinculação:
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•
Resolução No 12/85, Caso No 7615 (Brasil), 5 de março de 1985,
constante do Relatório Anual da CIDH 1984-85, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10
rev. 1, 1 outubro, 1985, 24, 31(CASO YANOMAMI). Esse caso envolveu a
construção de uma estrada que passava pelo território yanomami, que se
descobriu ter trazido doenças etc., para os yanomami. A CIDH constatou
violações da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem com
respeito ao direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e ao direito à
preservação da saúde e do bem-estar.
•
Comunidade indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) contra a
Nicarágua. A CIDH levou esse caso à Corte Interamericana alegando que o
fracasso da demarcação e reconhecimento do território, face à perspectiva do
desmatamento sancionado pelo governo nessas terras, constituía uma
violação da Convenção Americana. Em agosto de 2001, a Corte decidiu que
o Estado violara os artigos 21 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e ordenou que o Estado demarcasse as terras dos AwasTingni.
(CP/CAJP-1898/02 de 4 de abril de 2002)

Ambos os casos serão abordados de forma mais detida na próxima unidade
quando da análise pormenorizada dos casos submetidos a Corte Interamericana que
demonstrem o vínculo dos direitos humanos com a proteção do meio ambiente.
3.3.1 Meios de proteção do meio ambiente sadio

Diante do entendimento de que a proteção do meio ambiente ainda carece de
análises pormenorizadas e de sua consequente proteção no Sistema Interamericano,
duas linhas de entendimento podem ser extraídas.
A primeira delas é a da consagração do bem jurídico ambiental criando-se
mecanismos específicos para sua proteção. O direito a um ambiente ecologicamente
sadio já foi efetivado, faltando apenas mecanismos de implementação para tal direito.
Mesmo essa hipótese parecendo a melhor, ainda existe a falta de maturidade no
seio dos Estados para a garantia da proteção ao meio ambiente sob esta ótica, tendo em
vista o receio de que a possibilidade de proteção efetiva e direta do meio ambiente possa
dificultar o desenvolvimento econômico dos Estados. A ideia de desenvolvimento
sustentável ainda não foi enraizada nos Estados do Sistema Interamericano, não
havendo de forma efetiva a implementação de uma concepção preservacionista em prol
das gerações futuras, em detrimento de um aparente benefício imediato das respectivas
economias134.

134

Schewenck evidencia esforços no implemento do desenvolvimento sustentável na ótica do sistema
global ao dizer que: “O desenvolvimento sustentável certamente pode ser definido como a exploração
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Por outro lado, em uma linha mais amena, estaria a proteção ambiental
conjugada com violações a outros direitos. Tal linha permite dizer que a falta de
preservação ambiental pode afetar diretamente outros direitos garantidos pelo Sistema
Interamericano, tais como os direitos à vida135 e à saúde136.
Situações como a destruição indiscriminada de florestas e da biodiversidade; a
poluição de rios e lagos; e operações industriais altamente poluidoras poderiam afetar
outros direitos tutelados pelo Sistema Interamericano e, por uma via reflexa, tais casos
poderiam ser submetidos à Corte.
Nessa mesma linha de pensamento expõe Motta que:
Visualizam-se, por conseguinte, duas linhas de análise da interconexão entre
direitos humanos e meio ambiente: a primeira se destina ao estudo da
proteção ambiental conjugada a outros direitos; a segunda parece consagrar o
bem jurídico ambiental de per si, em homenagem à promoção de políticas
públicas ambientais e à proibição de degradação dos elementos naturais.
(MOTTA, 2009, p. 14)

equilibrada dos elementos naturais com vistas a atender o bem-estar e as necessidades dos seres humanos,
desta e das futuras gerações.
Nesse contexto, a abordagem do direito a um meio ambiente sadio há de ser feita concomitantemente com
o direito ao desenvolvimento, seja na dimensão individual ou coletiva, vez que ambos representam
direitos humanos. As asserções dessa inter-relação têm ecoado em todas as partes, tendo a Assembléia
Geral das Nações Unidas, ao convocar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, afirmado e insistido na promoção do desenvolvimento sustentável e ambientalmente
sadio em todos os países”. (SCHEWENCK, 2013, p. 15).
135
Sobre a proteção do meio ambiente sadio como corolário da proteção ao direito à vida no sistema
interamericano ressalta Cançado Trindade que:
Em primeiro lugar, não tem passado desapercebido que disposição do Pacto de Direitos Civis e Políticos
das Nações Unidas sobre o direito fundamental e inerente à vida (artigo 6(1)) é o único dispositivo do
Pacto em que se faz referência expressa à “inerência” de um direito. Em segundo lugar, as Nações Unidas
têm formado a sua convicção no sentido de que não apenas todos os indivíduos mas também todos os
povos têm direito inerente à vida (supra). Isto traz à tona a salvaguarda do direito à vida de todas as
pessoas assim como das coletividades humanas, com especial atenção às exigências da sobrevivência
(como componente do direito à vida) dos grupos vulneráveis (e.g., os pobres e desamparados, os
deficientes, as crianças e os idosos, as minorias étnicas, as populações indígenas, os trabalhadores
migrantes (...).
Desta perspectiva, o direito a um meio ambiente sadio e o direito à paz configuram-se como extensões ou
corolários do direito à vida. O caráter fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques restritos
do mesmo em nosso dias; sob o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se mantém a
proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas além disso encontram-se os Estados no dever de
“buscar diretrizes destinada a assegurar o acesso aos meios de sobrevivência” a todos os indivíduos e
todos os povos. Neste propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios à vida, e de
por em funcionamento “sistemas de monitoramento e alerta imediato” para detectar tais riscos ambientais
sérios e “sistemas de ação urgente” para lidar com tais ameaças. (CANÇADO TRINDADE, 1993, p. 75)
136
Cançado Trindade citando Kiss alega que a proteção da totalidade da biosfera como tal acarreta
“indireta mas necessariamente” a proteção dos seres humanos, na medida em que o objeto do direito
ambiental e daí do direito a um meio-ambiente sadio é o de “proteger os seres humanos ao assegurar-lhes
um meio de vida adequado. O direito a um meio-ambiente saído “completa” outros direitos humanos.
(Kiss apud CANÇADO TRINDADE, 1993, p. 85)
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O Sistema Interamericano vem adotando, mesmo que de forma implícita, uma
vertente segundo a qual violações ao meio ambiente sadio podem ocorrer e ser tuteladas
quando outros bens tutelados pelo Sistema Interamericano forem atingidos.
Como se verá no tópico concernente à análise seletiva de casos da Corte
Interamericana, não se tem admitido expressamente a tutela direta do meio ambiente
sadio nos casos que gravitam em torno da questão ambiental137.
A proteção do meio ambiente vem acontecendo de forma indireta através de
violações de outros direitos estatuídos pelos instrumentos interamericanos.
Motta também aduz que a proteção do meio ambiente sadio acontece de forma
subsidiária a violações a outros direitos, conforme se verifica no trecho a seguir:
O temor em reconhecer a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e
culturais ainda se reflete no âmbito dos órgãos do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos. Não há qualquer caso submetido à Corte que declare a
existência de uma violação direta ao direito humano ao meio ambiente sadio,
mas apenas reconhecendo-a de forma subsidiária à violação de direitos civis
e políticos. (MOTTA, 2009, p. 16)

Este é exatamente o objetivo precípuo desta pesquisa. Demonstrar que, mesmo
não sendo admitida expressamente pela Corte Interamericana a tutela do meio ambiente,
tal fato já se tem dado de forma indireta através da tutela de outros direitos.
Em muitos momentos, como, por exemplo, a poluição de um rio, que, em tese,
seria um tema afeto apenas à seara ambiental, pode-se afetar a saúde das pessoas,
podendo, por conseguinte, ser objeto de tutela pelo Sistema Interamericano138.

137

O pensamento de que o meio ambiente sadio não pode ser tutelado pelo sistema interamericano deve
ser superado, e a jurisprudência da Corte Interamericana pode exercer grande impacto sobre tal
pensamento. Para Cançado Trindade tal vinculação é importante porque o impacto de sentenças dos
tribunais internacionais de direitos humanos no direito interno de alguns Estados é notável. Para citar um
exemplo, no histórico caso de Barrios Altos, referente ao Peru, pela primeira vez na história, um tribunal
internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mediante sua Sentença de 14.03.2001,
fulminou uma lei nacional de auto-anistia, o que prontamente repercutiu em círculos jurídicos de distintos
continentes. Recentemente, juízes nacionais argentinos e chilenos têm invocado a Sentença de Barrios
Altos, em circunstâncias as mais distintas, para fundamentar suas decisões na luta contínua contra a
impunidade dos responsáveis por violações graves de direitos humanos. Recordo-me de que, nos
momentos dramáticos em que redigíamos e adotávamos a histórica Sentença de Barrios Altos, não
poderíamos imaginar que seus efeitos tivessem tão amplo alcance, inclusive em países outros que o
Estado demandado.
Cada um dos grandes casos de direitos humanos que têm alcançado os tribunais internacionais atuantes
neste domínio de proteção constitui um microcosmo dos graves problemas que flagelam amplos e
distintos meios sociais. Do mesmo modo, as sentenças internacionais respectivas terminam por ter um
efeito multiplicador, abarcando um círculo de beneficiários bem mais amplo que as vítimas (diretas e
indiretas) do cas d'espèce.
138
A título exemplificativo, ver Informe 76/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que trata
do caso da Comunidade de La Oroya contra Peru, 05.08.2009.
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Para Schewenck (2013, p. 1), existe uma relação direta entre meio ambiente e
direitos humanos, se centrando em dois aspectos, a saber:
em um primeiro momento, a proteção do meio ambiente como forma de se
conseguir o cumprimento dos direitos humanos, vez que o entorno ambiental,
se lesado, contribui diretamente para a infração de direitos reconhecidos
internacionalmente, como o direito à vida, à saúde, ao bem-estar, ao
desenvolvimento sustentado. E, em um segundo momento, os direitos
ambientais dependem do exercício dos direitos humanos para se efetivarem.
Através do direito à informação, à liberdade de expressão, à tutela judicial, à
participação política no Estado em que vive, enfim, no exercício da
cidadania, poder-se-á reivindicar direitos relativos ao meio ambiente.
(SCHEWENCK, 2013, p. 1)

A doutrina moderna caminha para o entendimento que há o entrelaçamento entre
direitos humanos e a garantia do meio ambiente sadio ou equilibrado, traduzindo-se no
chamado meio ambiente humano. Indo mais além, para Gomes e Bulzico (2010, p. 50)
“inicialmente cumpre alertar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, antes de
ser considerado um direito humano, deve ser compreendido como uma prerrogativa
indispensável para a vida na Terra”.
Mazzuoli (2008, p. 160) aponta que “a proteção internacional dos direitos
humanos e o Direito Internacional do meio ambiente são, dentro do contexto do
moderno Direito Internacional público, os dois primeiros grandes temas da
globalidade”. Todavia, o autor ressalta que apesar da importância dos temas, questões
relativas à inter-relação de um e outro (direitos humanos e meio ambiente) ainda não
estão totalmente maduras e devidamente esclarecidas dentro do âmbito das relações
internacionais contemporâneas.
Cançado Trindade segue o mesmo entendimento ao dizer que, embora os
domínios da proteção do ser humano e da proteção ambiental tenham sido tratados de
forma dicotômica no Sistema Interamericano, é necessário buscar maior aproximação
entre eles, porquanto correspondem aos principais desafios de nosso tempo:
A proteção dos direitos humanos e a proteção do meio-ambiente, juntamente
com os temas do desenvolvimento humano (e a luta pela erradicação da
pobreza extrema) e do desarmamento, constituem as grandes prioridades da
agenda internacional contemporânea. Requerem do direito internacional
público, em processo de contínua expansão, soluções aos problemas globais
que apresentam, além de um enriquecimento conceitual para fazer face às
realidades dos novos tempos. Impõe-se seja dado em particular à questão da
relação entre a proteção dos direitos humanos e a proteção ambiental um
tratamento sistematizado, dada a sua transcendental importância em nossos
dias. Embora tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção
ambiental sido tratados até o presente separadamente, é necessário buscar
maior aproximação entre eles, porquanto correspondem aos principais
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desafios do nosso tempo, a afetarem em última análise os rumos e destinos do
gênero humano. (TRINDADE, 1993, p. 23)

Schewenck aponta a ligação de instrumentos de proteção dos direitos humanos e
de proteção do meio ambiente ao dizer que:
Os instrumentos internacionais de direitos humanos sempre ressaltam a
necessidade de se proteger o meio ambiente para se garantir a continuidade
da vida no planeta. Da mesma forma, a proteção dos direitos humanos
também é objeto do Direito Ambiental Internacional, pois, à medida que os
instrumentos de direito ambiental têm por objetivo proteger o meio ambiente,
estão, simultaneamente, protegendo os seres humanos e a humanidade.
Estabelece-se, assim, um contínuo movimento: da proteção do meio ambiente
resulta a proteção dos direitos humanos e vice-versa. (SCHEWENCK, 2013,
p. 13)

A autora ainda pontua que a realização de eventos de grande mobilização
internacional, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente e
Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro; a Conferência Mundial das Nações
Unidas sobre Direitos Humanos, em 1993, em Viena; a recente Conferência do Clima,
em 2001, para assinatura do Protocolo de Kyoto, evidenciam a inter-relação do meio
ambiente e dos direitos humanos, revelando um número expressivo de instrumentos
internacionais neste sentido:
A existência de uma interligação entre desenvolvimento e meio ambiente,
desenvolvimento e direitos humanos e meio ambiente e direitos humanos, já
foi reconhecida em várias declarações internacionais. Depois de Estocolmo,
mais de 250 tratados multilaterais e 1000 bilaterais foram firmados em
relação ao meio ambiente e muitas Constituições dos países contemplam
aspectos ambientais. (SCHWENCK, 2013, p. 6).

Mesmo que o Sistema Interamericano ainda esteja caminhando de forma tímida
para a aceitação da inter-relação dos direito humanos com a proteção do meio ambiente,
tal tema já foi pauta de questionamentos na Assembleia Geral da OEA.
A Resolução 1819 (XXXI-O/01), de 5 de junho de 2001, foi pautada pela
necessidade de se estudar o possível vínculo existente entre o meio ambiente e os
direitos humanos visando o pleno gozo de todos os direitos humanos139.
139

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE
(Aprovada na terceira sessão plenária, realizada em 5 de junho de 2001)
A ASSEMBLÉIA GERAL,
CONSIDERANDO:
Que a comunidade internacional continua discutindo a importância do possível vínculo entre direitos
humanos e proteção do meio ambiente, conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre
Ambientes Humanos (Declaração de Estocolmo) de 1972, na Declaração da Haia de 1989 e na
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No Relatório elaborado pela Secretaria Geral do Conselho Permanente da OEA
sobre o cumprimento da referida Resolução ficou demonstrado que até mesmo dentro
do Sistema Interamericano já se tem consciência da inter-relação dos direitos humanos
com o meio ambiente, sendo citados dois casos envolvendo o tema até 2002140.
Analisando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
verifica-se que, mesmo com a vedação legal na tutela das questões atinentes à esfera
ambiental, tais questões já foram julgadas, ainda que de forma reflexa pela Corte.
A Corte Interamericana ainda não reconhece a proteção ambiental de forma
direta e expressa, mas é possível que questões ambientais possam ser julgadas de forma
indireta, já que em muitos momentos podem violar direitos humanos como saúde e a
própria vida.
Os casos Mayagna (sumo) Awas Tingniv. Nicarágua, Comunidade Indígena de
Yakye Axa contra o Paraguai, Claude Reyes e outros contra o Chile e Saramaka contra
Suriname e do povo indígena Kichwa de Sarayaku contra o Equador, que serão objetos
de análises, são exemplos de que a questão ambiental não deve ser tratada de forma
isolada das violações dos direitos humanos.
Por isso, foi realizada uma análise seletiva e interpretativa de julgamentos
realizados pelos tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, e em especial,

Declaração de Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio de Janeiro)
de 1992 e outros instrumentos internacionais relacionados com o tema;
LEVANDO EM CONTA os esforços empreendidos pela Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas e pelo Conselho Econômico e Social na matéria;
TENDO PRESENTE os direitos humanos estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, bem como os demais instrumentos de direitos humanos, em particular no Protocolo Adicional
à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San
Salvador"; e
Que o efetivo gozo de todos os direitos humanos, incluindo o direito à educação, os direitos de reunião e
de liberdade de expressão, bem como o pleno desfrute dos direitos econômicos, sociais e culturais,
poderia facilitar uma melhor proteção do meio ambiente, mediante a criação de condições para modificar
os padrões de conduta que acarretam a alteração do ambiente, a redução do impacto ambiental derivado
da pobreza e padrões de desenvolvimento não sustentáveis, a divulgação mais efetiva de informação
sobre o problema e a participação mais ativa dos grupos afetados pelo problema nos processos políticos,
RESOLVE:
1. Ressaltar a importância de estudar o possível vínculo existente entre o meio ambiente e os direitos
humanos, reconhecendo a necessidade de promover a proteção do meio ambiente e o pleno gozo de todos
os direitos humanos.
2. Encarregar a Secretaria-Geral de elaborar um estudo sobre a possível relação entre a proteção
ambiental e o pleno gozo dos direitos humanos, em colaboração com outros órgãos do Sistema
Interamericano.
3. Encarregar o Secretário-Geral de apresentar um relatório sobre o cumprimento desta resolução ao
Trigésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral. Disponível em:
<www.oas.org/juridico/portuguese/agres1819.htm>. Acesso em 15 jul. 2015.
140
Conforme conteúdo citado às páginas 91 e 92.
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das decisões proferidas pela Corte Interamericana que se revestem de elevada
significância em matéria de direito ambiental.

3.3.2 A temática ambiental na Corte Interamericana de Direitos Humanos

Apesar de ainda incipiente e, como visto, abordando apenas de forma reflexa
questões atinentes à esfera ambiental, já há jurisprudência no âmbito da Corte
Interamericana de Direitos Humanos envolvendo esta temática.
O marco inicial envolvendo uma decisão de mérito na Corte Interamericana de
Direitos Humanos conexo à temática ambiental foi envolvendo a Comunidade Mayagna
contra o Estado da Nicarágua com decisão proferida em 2001141, porém, outros casos
como da Comunidade Indígena de Yakye Axa contra o Paraguai 142 , Comunidade
Indígena Sawhoyamaxa contra o Paraguai143, Claude Reyes e outros contra o Chile144 e
Saramaka contra o Suriname 145 , Povo indígena Kichwa de Sarayaku contra o
Equador146, também se destacaram por envolver tal tema.

3.3.2.1 Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra a Nicarágua

Teixeira (2011, p. 229), ancorado em Cançado Trindade147 e no Guia de Defesa
Ambiental elaborado pela AIDA, informa que, a exemplo da incipiente jurisprudência
internacional, a proteção ambiental no Sistema Interamericano encontra-se em seu
estágio inicial. O marco jurisprudencial da Corte Interamericana aconteceu na decisão

141

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicarágua. Sentença de 31
de agosto de 2001. Série C, n°. 79.
142
Corte IDH, Caso das comunidades indígenas de Yakye Axa contra o Paraguai, sentença de 17 de junho
de 2005. Série C, nº. 125.
143
Corte IDH, Caso das comunidade indígena Sawhoyamaxa contra o Paraguai, sentença de 29 de março
de 2006. Série C, nº. 146.
144
Corte IDH, Caso Claude Reyes e outros contra o Chile, sentença de 19 de setembro de 2006. Série C,
nº. 151.
145
Corte IDH, Caso do Povo Saramaka contra o Suriname, sentença de 28 de novembro de 2007, Série C,
nº. 172.
146
Corte IDH, Caso indígena Kichwa de Sarayaku contra o Equador, sentença de 27 de junho de 212,
Série C, n°. 245
147
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os direitos humanos e o meio ambiente. In:
SYMONIDES, JANUSZ (Org.). Direitos humanos: novas dimensões e desafios. Brasília: UNESCO
Brasil, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. P. 193; e CANÇADO TRINDADE, Antônio
Augusto. Direitos Humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 151-164.
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datada de 31 de agosto de 2001, envolvendo a Comunidade Mayagna (Sumo) Awas
Tingni e o Estado da Nicarágua, em que foram vinculadas questões ambientais à
proteção de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Mesmo que de forma reflexa, houve uma clara manifestação da proteção
ambiental em detrimento de prejuízos decorrentes da concessão pelo Estado da
Nicarágua da exploração madeireira na propriedade da citada comunidade.
Segundo o Relatório da Secretaria Geral do Conselho Permanente da OEA, este
é um dos casos que se destacam dentro do sistema interamericano de direitos humanos e
que versam sobre a temática ambiental. Conforme o Relatório:
Comunidade indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) contra a Nicarágua. A
CIDH levou esse caso à Corte Interamericana alegando que o fracasso da
demarcação e reconhecimento do território, face à perspectiva do
desmatamento sancionado pelo governo nessas terras, constituía uma
violação da Convenção Americana. Em agosto de 2001, a Corte decidiu que
o Estado violara os artigos 21 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e ordenou que o Estado demarcasse as terras dos Awas Tingni.
(CP/CAJP-1898/02 de 4 de abril de 2002)

Em 2 de outubro de 1995, foi interposta petição que originou a denúncia número
11.577 a Comissão Interamericana no sentido de que o Estado da Nicarágua
supostamente estaria disposto a outorgar concessão à empresa Sol del Caribe S.A.,
também denominada SOLCARSA, para começar a exploração de madeira nas terras
comunitárias.
Em 17 de abril de 1996, o representante jurídico da Comunidade apresentou um
documento mediante ao qual outras comunidades indígenas da Região Autônoma
Atlântico Norte – RAAN – e o Movimento Indígena da Região Autônoma Atlântico Sul
– RASS – aderiam à petição apresentada perante a Comissão.
Em 5 de março de 1997, os peticionários reiteraram à Comissão medidas
cautelares solicitadas na petição inicial para evitar o início das operações florestais nas
terras indígenas. Em 3 de abril de 1997, os peticionários informaram à Comissão sobre
decisão da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da Nicarágua, que resolveu
o recurso de amparo interposto por membros do Conselho Regional da RAAN e
declarou a inconstitucionalidade da concessão outorgada pelo Ministério do Ambiente e
Recursos Naturais – MARENA – à SOLCARSA, em razão de que não contava com a
aprovação do Conselho Regional da RAAN, tal como indica o artigo 181 da
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Constituição nicaraguense, porém informaram que o Estado não havia suspendido a
concessão.
Em 23 de abril de 1997, a Nicarágua solicitou à Comissão que rejeitasse as
medidas cautelares requeridas pelos peticionários com fundamento na sentença
proferida pela Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça, a qual se comprometia
a cumprir. Entretanto, em 11 de junho do mesmo ano, os peticionários informaram à
Comissão que o Estado e a SOLCARSA continuavam atuando como se a concessão
fosse válida, apesar da sentença da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça.
Em 3 de março de 1998, a Comissão Interamericana aprovou o Relatório nº
27/98148 que concedeu à Nicarágua um prazo de dois meses para que informasse sobre
as medidas adotadas e dar cumprimento às recomendações149, todavia, em 4 de junho de
1998, a Comissão Interamericana apresentou a demanda à Corte Interamericana de
Direitos Humanos frente à inércia efetiva do Estado da Nicarágua.
Após juntada de provas e audiências instrutórias, no mérito da causa, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos decidiu por sete votos a um que:

148

No referido Informe, a Comissão concluiu que:
141. Sobre la base de las acciones y omisiones examinadas, [...] que el Estado de Nicaragua no ha
cumplido con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado de
Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni de otras
comunidades indígenas. Tampoco ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad
de la Comunidad en sus tierras. Esta omisión por parte del Estado constituye una violación a los artículos
1, 2, y 21 de la Convención, los cuales en su conjunto establecen el derecho a dichas medidas efectivas.
Los artículos 1 y 2 obligan a los Estados a tomar las medidas necesarias para implementar los derechos
contenidos en la Convención.
142. El Estado de Nicaragua, es responsable por [violar el] derecho a la propiedad en forma activa,
consagrado en el artículo 21 de la Convención, al otorgar una concesión a la compañía SOLCARSA para
realizar en las tierras [de] Awas Tingni trabajos de construcción de carreteras y de explotación maderera,
sin el consentimiento de la Comunidad Awas Tingni.
143. [...] que el Estado de Nicaragua no garantizó un recurso efectivo para responder a las reclamaciones
de la Comunidad Awas Tingni sobre sus derechos a tierras y recursos naturales, de acuerdo con el artículo
25 de la Convención. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua.
Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C, n°. 79, p. 5. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf>. Acesso em: 07 out. 2015
149
A Comissão recomendou a Nicarágua que:
a. Estable[ciera] un procedimiento en su ordenamiento jurídico, aceptable a las comunidades indígenas
involucradas, que t[uviera] como resultado la pronta demarcación y el reconocimiento oficial del
territorio de Awas Tingni y de los territorios de otras comunidades de la Costa Atlántica;
b. Suspend[iera] a la mayor brevedad, toda actividad relativa a la concesión maderera otorgada a
SOLCARSA por el Estado dentro de las tierras comunales de Awas Tingni, hasta que la cuestión de la
tenencia de la tierra que afecta a las comunidades indígenas h[ubiera] sido resuelta, o que se h[ubiera]
llegado a un acuerdo específico entre el Estado y la Comunidad Awas Tingni; [y]
c. Iniciar[a] en el plazo de un mes un diálogo con la Comunidad Awas Tingni, a fin de determinar bajo
qu[é] circunstancias se pu[diera] llegar a un acuerdo entre el Estado y la Comunidad Awas Tingni. Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentença de 31 de agosto de
2001.
Série
C,
n°.
79,
p.
5.
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf>. Acesso em: 07 out. 2015
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1- o Estado violou o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 150 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em prejuízo dos membros da
Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, em conexão com os artigos 1.1151 e
2152 da Convenção;
2- o Estado violou o direito à propriedade consagrado no artigo 21 153 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, em prejuízo dos membros da Comunidade
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, em conexão com os artigos 1.1 e 2 da
Convenção;
3- decide, por equidade, que o Estado deve investir, a título de reparação do dano
imaterial, no prazo de 12 meses, a quantia total de US$ 50.000 (cinquenta mil
dólares dos Estados Unidos da América) em obras ou serviços de interesse
coletivo em benefício da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, de
comum acordo com esta e sob a supervisão da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos;
4- decide, por equidade, que o Estado deve pagar aos membros da Comunidade
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, através da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, a soma de US$ 30.000 (trinta mil dólares dos Estados Unidos da
150

Artigo 25 - Proteção judicial
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os
juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais
reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja
cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.
2. Os Estados-partes comprometem-se:
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos
de toda pessoa que interpuser tal recurso;
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha
considerado procedente o recurso.
151
Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos
1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem
discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição
social.
152
Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno
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.
153
Artigo 21 - Direito à propriedade privada
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse
social.
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por
motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.
3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem, devem ser reprimidas
pela lei.
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América) a título de gastos e custas em que incorreram os membros desta
Comunidade e seus representantes, ambos causados nos processos internos eno
processo internacional perante o sistema interamericano de proteção.

Por unanimidade, a Corte Interamericana também decidiu que:

1- o Estado deve adotar em seu direito interno, conforme o artigo 2 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, as medidas legislativas, administrativas e
de qualquer outro caráter que sejam necessárias para criar um mecanismo
efetivo de delimitação, demarcação e titulação das propriedades das
comunidades indígenas;
2- o Estado deverá delimitar, demarcar e titular as terras que correspondem aos
membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni e abster-se de realizar,
até que seja realizada essa delimitação, demarcação e titulação, atos que possam
levar a que os agentes do próprio Estado, ou terceiros que atuem com sua
aquiescência ou sua tolerância, afetem a existência, o valor, o uso ou o gozo dos
bens localizados na zona geográfica onde habitam e realizam suas atividades os
membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni;
3- declara que a presente Sentença constitui, por si só, uma forma de reparação
para os membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni;
4- decide, por equidade, que o Estado deve investir, a título de reparação do dano
imaterial, no prazo de 12 meses, a soma total de US$ 50.000 (cinquenta mil
dólares dos Estados Unidos da América) em obras ou serviços de interesse
coletivo em benefício da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, de
comum acordo com esta e sob a supervisão da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos;
5- o Estado deve apresentar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cada
seis meses, a partir da notificação da presente Sentença, um informe sobre as
medidas tomadas para dar-lhe cumprimento;
6- decide que supervisionará o cumprimento desta Sentença e dará por concluído o
presente caso uma vez que o Estado tenha dado integral aplicação ao disposto na
presente decisão154.
154

Para mais informações ver decisão na íntegra disponível
em:<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf>. Acesso em: 08 out. 2015
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Mesmo sendo destacado na decisão que havia, no local onde se situava a
Comunidade Awas Tingni, irregular desmatamento e extração de recursos naturais
através da exploração madeireira, de uma forma geral, apenas dois direitos foram
considerados violados na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quais
sejam, o direito à proteção judicial e o direito à propriedade.
Teixeira aborda a

forma de proteção ambiental indireta, alegando que o

surgimento da jurisprudência de proteção ambiental pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos surge do exercício de “escrever verde por linhas tortas”. Em suas
palavras:
O ineditismo de Awas Tingni reside no fato do entendimento da Corte de que
os prejuízos ambientais decorrentes da outorga por parte do Estado da
Nicarágua de concessões de exploração madeireira em território tradicional
de grupos indígenas implica violações do direito de propriedade da
comunidade afetada. Em outras palavras: a proteção ambiental na
jurisprudência da Corte Interamericana surge do exercício de “escrever por
linhas tortas”, ou seja: não, da preocupação ambiental em si, mas da
pragmática necessidade de se proteger dispositivos da Convenção Americana
como, por exemplo, o art. 21 relativo ao direito de propriedade. (Teixeira,
2011, p. 229-230)

Outro efeito destacado também foi abordado pelo autor, o da extensão do
conceito de propriedade para além da concepção mercadológica ou ocidental:
Outro efeito do caso Awas Tingni foi a consolidação do entendimento de que
o art. 21 da Convenção Americana compreende não só a concepção
mercadológica ou ocidental do direito de propriedade mas também os
elementos que compõem a propriedade comunal dos povos indígenas. Ao
reconhecer a concepção indígena de propriedade, marcada pela necessidade
de grupos étnicos utilizarem-se dos recursos naturais de suas terras
tradicionais como forma de manutenção da cultura, religião e modo de vida
de suas respectivas comunidades, a Corte estabeleceu um entendimento que
viria a acompanhar todos os casos supervenientes a Awas Tingni que
envolveram questões ambientais e indígenas. (Teixeira, 2011, p. 230)

No mesmo sentido, o Guia de Defesa Ambiental elaborado pela AIDA também
destaca a importância da decisão da Corte Interamericana ao estender o conceito de
propriedade ao tratar da demarcação do território dos Awas Tingnin:
A Corte declarou que o Artigo 21 da Convenção – que reconhece o direito à
propriedade privada – também inclui “os direitos dos membros das
comunidades indígenas, no âmbito da propriedade comunal”. Com essa
decisão, a Corte estabeleceu um importante precedente para a proteção dos
direitos indígenas no sistema internacional, ao afirmar que os direitos
territoriais indígenas não estão baseados na existência de um título formal de
propriedade expedido pelo Estado, mas sim na “posse da terra” pelas
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comunidades, enraizados em seus próprios direito consuetudinário, valores,
155
costumes e tradições. (Guia da AIDA, 2010, p. 60-61)

No tocante à violação do artigo 25156 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, que se refere à falta de proteção judicial, Elias sintetiza os motivos para tal
condenação ao dizer que:
O não consentimento prévio do grupo local afetado e a não definição e
titulação territorial do uso e gozo dos bens pelo governo, em razão da
ineficácia dos recursos judiciais e procedimentos específicos na legislação
nacional, foram suficientes para o decreto condenatório proferido pela Corte
IDH, com base nos dispositivos interamericanos, constitucionais e no direito
consuetudinário. (ELIAS, 2013, p. 123)

Ainda em relação à violação da proteção judicial, dois aspectos foram
analisados: em primeiro lugar, se existia ou não um procedimento para titulação de
terras indígenas; e, em segundo lugar, se os recursos de amparo apresentados por
membros da Comunidade foram resolvidos conforme o artigo 25 da Convenção
Americana.
A Corte entendeu que houve violação nos dois aspectos, apontando medidas a
serem adotadas para saneamento de tais problemas conforme descrito na sentença
supracitada.
No exercício da função de supervisão de cumprimento de suas decisões, a Corte
Interamericana emitiu uma Resolução em 3 de abril de 2009 resolvendo pelo
arquivamento do expediente do caso, tendo em vista o integral cumprimento da decisão
emanada em 2001157.
155

Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del
concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria
sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta
no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia
existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los
indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas
la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras.Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
vs. Nicarágua. Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C, n°. 79, p. 78.
156
Ver nota 146.
157
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con
los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y
30.2 de su Reglamento,
DECLARA:
1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 13 a 15 de la presente Resolución, el Estado
ha cumplido con la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los
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3.3.2.2 Comunidade Indígena de Yakye Axa contra o Paraguai 158

Melo (2006, p. 35) explica que o caso da Comunidade Indígena de Yakye Axa
contra o Paraguai aborda o complicado tema dos conflitos entre o direito à propriedade
privada particular e à comunidade comunal indígena. O autor explica que ambos os
direitos estão protegidos pela Convenção Americana e, por isso, o conflito se resolve
com a restrição de um deles.
Em 10 de janeiro de 2000, as organizações não governamentais Tierraviva a los
Pueblos Indígenas del Chaco paraguaio e o Centro pela Justiça e o Direito
Internacional (CEJIL) apresentaram à Comissão Interamericana uma denúncia contra o
Paraguai, já que o Estado não garantiu o direito de propriedade ancestral da
Comunidade indígena Yakye Axa159 e de seus membros.
A alegação seria que, desde 1993, se encontraria em tramitação o pedido de
reivindicação territorial da citada Comunidade, sem que tenha sido resolvido
miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 31
de agosto de 2001).
2. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 13 a 15 de la presente Resolución, el Estado
ha cumplido con la obligación de abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe aquella delimitación,
demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que
actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes
ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni (punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 31 de agosto de 2001).
3. Que, en consecuencia, el Estado ha dado pleno cumplimiento a la Sentencia de 31 de agosto de 2001 en
el caso de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que impone a los
Estados Partes en la Convención la obligación de cumplir con las sentencias dictadas por la Corte.
Y RESUELVE:
1. Dar por concluida la supervisión del “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, en razón
de que el Estado ha dado cumplimiento íntegro a lo ordenado en la Sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2001.
2. Archivar el expediente del presente caso.
3. Comunicar esta Resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su
próximo período ordinario de sesiones por conducto del Informe Anual de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del año 2009.
4. Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente
Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las
víctimas.Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua. Resolução de 3
de abril de 2009. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mayagna_03_04_09.pdf>
Acesso em: 08 out. 2015.
158
Corte IDH, Caso das comunidades indígenas de Yakye Axa contra o Paraguai, sentença de 17 de junho
de 2005. Série C, nº. 125.
159
A Comunidade Yakye Axa (“Isla de Palmas”) é uma comunidade indígena pertencente ao povo
Lengua Enxet do Sul. Os Lengua Enxet do Sul, bem como os Lengua Enlhet do Norte, Sanapaná, Toba,
Angaité, Toba Maskoy e Guaná, formam parte da família linguística Lengua-Maskoy (Enhelt-Enenlhet) e
ocupam ancestralmente o Chaco Paraguaio. (Tradução livre). Caso Yakye Axa contra Paraguai, cit., p.
26.
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satisfatoriamente. De acordo com o manifestado pela Comissão em sua demanda, isso
significou a impossibilidade da Comunidade e de seus membros de ter acesso à
propriedade e à posse de seu território e implicou mantê-los em um estado de
vulnerabilidade alimentar, médica e sanitária, o que ameaça de forma contínua a
sobrevivência dos membros da Comunidade e a integridade da mesma160.
Em 27 de fevereiro de 2002, a Comissão Interamericana aprovou o Relatório de
Admissibilidade n. 2/02 do caso, visando uma solução amistosa. Em 24 de outubro de
2002, a Comissão Interamericana aprovou o Relatório de Mérito n. 67/02 e recomendou
ao Paraguai uma série de medidas 161 para solução dos problemas enfrentados pelos
Yakye Axa.
Em 17 de março de 2003, a Comissão Interamericana apresentou a demanda à
Corte, em que foram juntadas provas documentais e oferecidas provas testemunhal e
pericial.162
Em 17 de junho de 2005, a Corte Interamericana, após a coleta e valoração das
163

provas , proferiu sua sentença de mérito e, por sete votos a um, entendeu que:

1- O Estado violou os direitos às Garantias Judiciais e à Proteção Judicial
consagrados nos artigos 8164 e 25165 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, em relação aos artigos 1.1166 e 2167 da mesma;

160

Caso Yakye Axa contra Paraguai, cit., p. 2.
1. Adoptar a la brevedad las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad y la
posesión de la Comunidad Indígena Yakye Axa del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros, respecto de su
territorio ancestral, ordenando delimitar, demarcar y titular sus tierras, acorde con su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres.
2. Garantizar a los miembros de la Comunidad el ejercicio de sus actividades tradicionales de
subsistencia.
3. Adoptar las medidas necesarias para que termine el estado de emergencia alimenticia, médica y
sanitaria de la Comunidad.
4. Adoptar las medidas necesarias para cautelar el hábitat reclamado por la Comunidad, mientras esté
pendiente la titulación del territorio ancestral en favor de la Comunidad Indígena.
5. Establecer un recurso judicial eficaz y sencillo que tutele el derecho de los Pueblos Indígenas de
Paraguay a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales.
6. Reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación de los
derechos enunciados.
7. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al
deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.
162
As provas foram colhidas e valoradas conforme p. 7-25 da decisão.
163
Caso Yakye Axa contra Paraguai, cit., p. 7-25.
164
Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de 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 na determinação de seus direitos e
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
161
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2- O Estado violou o Direito à Propriedade, consagrado no artigo 21 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e
2 da mesma;

E, por unanimidade, entendeu que:
1- O Estado violou o Direito à Vida consagrado no artigo 4.1168 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos;
2- Não conta com elementos probatórios suficientes para demonstrar a violação
do Direito à Vida, consagrado no artigo 4.1 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, em detrimento de 16 membros da Comunidade indígena
Yakye Axa169;

E, por unanimidade, dispôs que:

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for
legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda
ou não fale a língua do juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não,
segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do
prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como
testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo
pelos mesmos fatos.
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.
165
Ver nota 146.
166
. Ver nota 147.
167
Ver nota 163
168
Artigo 4º - Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em
geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
169
ELIAS (2013, p. 119) faz uma síntese dos direitos violados alencados na sentença ao dizer que: “a
demora e ineficiência injustificadas do Estado determinaram que a Corte IDH julgasse pela ofensa dos
artigos 1º (obrigação de respeitar os direitos), inciso I, 2º (dever de adotar disposições de direito interno),
8º e 25 (direitos às garantias e proteções judiciais), todos da Convenção Americana. Ainda, se concluiu
que o direito à vida não se restringe ao direito de sobrevivência em si, mas se estende à promoção da
dignidade da pessoa humana, exercida de forma absoluta com o acesso equilibrado aos benefícios
ambientais, sanitários, alimentícios, educacionais e culturais”.
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1- O Estado deverá identificar o território tradicional dos membros da
Comunidade indígena Yakye Axa e entregá-lo de maneira gratuita, em um
prazo máximo de três anos contados a partir da notificação da Sentença;
2- Enquanto os membros da Comunidade indígena Yakye Axa se encontrarem
sem terras, o Estado deverá fornecer os bens e serviços básicos necessários
para sua subsistência;
3- O Estado deverá criar um fundo destinado exclusivamente à aquisição das
terras a serem entregues aos membros da Comunidade indígena Yakye Axa,
em um prazo máximo de um ano contado a partir da notificação da Sentença;
4- O Estado deverá implementar um programa e um fundo de desenvolvimento
comunitário;
5- O Estado deverá adotar, em seu direito interno e em um prazo razoável, as
medidas legislativas, administrativas e de qualquer outro caráter que sejam
necessárias para garantir o efetivo gozo do direito à propriedade dos
membros dos povos indígenas;
6- O Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de sua
responsabilidade, dentro do prazo de um ano, contado a partir da notificação
da Sentença;
7- O Estado deverá publicar, dentro do prazo de um ano contado a partir da
notificação da presente Sentença, ao menos por uma vez, no Diário Oficial e
em outro jornal de circulação nacional, tanto o capítulo denominado Fatos
Provados como os pontos resolutivos Primeiro a Décimo Quarto da
Sentença. Além disso, o Estado deverá financiar a transmissão via rede de
rádio desta Sentença;
8- O Estado deverá realizar os pagamentos a título de dano material e custas e
gastos dentro do prazo de um ano, contado a partir da notificação da decisão;
9- A Corte supervisará o cumprimento desta Sentença e dará por concluído o
presente caso uma vez que o Estado tenha dado cabal aplicação da mesma.
Dentro do prazo de um ano, contado a partir da notificação desta Sentença, o
Estado deverá apresentar à Corte um relatório sobre as medidas tomadas para
dar-lhe cumprimento;
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Elias alerta para a abordagem indireta de questões ambientais na decisão
envolvendo a comunidade indígena Yakye Axa e o Paraguai quando aduz que:
Nesta demanda, fica evidenciado que o direito humano ao meio ambiente
sadio ecologicamente equilibrado, em face do acesso à água limpa e dos
serviços de saneamento básico apropriados, foi relacionado ao direito à vida
na fundamentação de mérito, mas o artigo 11 do Protocolo Adicional de San
Salvador não foi incluído de forma expressa no dispositivo sentencial, o que
pode caracterizar a sua tendência de proteção indireta na Corte IDH. (ELIAS,
2013, p. 119)

A proteção ambiental foi abordada pela Corte no caso da comunidade indígena
Yakye Axa apenas de forma indireta, sendo bem claro que o início da jurisprudência do
Tribunal quanto à temática ambiental não se deu diretamente.
Nessa decisão, o meio ambiente sadio foi englobado dentro do direito à vida,
sendo protegido de forma reflexa170.
Mesmo que a introdução da temática da proteção ambiental tenha iniciado na
Corte Interamericana de Direitos Humanos de forma tímida e apenas indireta, tal passo
torna-se necessário e demasiadamente importante, tendo em vista uma perspectiva de
evolução das decisões da Corte quanto aos direitos passíveis de proteção171.
170

En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado generó condiciones que agudizaron las
dificultades de acceso a una vida digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese
contexto, adoptó las medidas positivas apropriadas para satisfacer esa obligación, que tomen en cuenta la
situación de especial vulnerabilidad a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente
(sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental, que comprende la estrecha
relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y colectiva, a la
luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las
comunidades indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, en relación con el deber
general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el
artículo 26 de la misma, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente
Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la
Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales204, y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la OIT. (Caso Yakye
Axa contra Paraguai, cit., p. 88-89.
171
Nesse sentido, nesta mesma decisão, a Corte admitiu aplicação da Convenção n. 169 da OIT. Sobre a
evolução das decisões da Corte, a sentença destaca que:
“124. Al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención en el presente caso, la Corte
tomará en cuenta, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la
misma y como lo ha hecho anteriormente, la significación especial de la propiedad comunal de las tierras
ancestrales para los pueblos indígenas, inclusive para preservar su identidad cultural y trasmitirla a las
generaciones futuras, así como las gestiones que ha realizado el Estado para hacer plenamente efectivo
este derecho (supra pár. 51).
125. En otras oportunidades, tanto este Tribunal como la Corte Europea de Derechos Humanos han
señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es
consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención
Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
126. En este sentido, esta Corte ha afirmado que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en
cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de
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Na Resolução da Corte Interamericana de 8 de fevereiro de 2008 172 , foi
publicado Relatório de Supervisão de Cumprimento de Sentença do caso da
comunidade Yakye Axa contra o Paraguai e demonstrado que poucos pontos da
sentença tinham sido cumpridos pelo Estado. Nova Resolução da Corte de 24 de junho
de 2015173 contendo Relatório de Supervisão indicou que o Estado do Paraguai ainda
não havia cumprido todas as obrigações impostas na decisão e, por isso, novo relatório
seria elaborado no máximo até 4 de dezembro do mesmo ano, fazendo com que os
problemas enfrentados pelo povo Yakye Axa ainda continuem.

3.3.2.3 Caso da Comunidade Indígena Sawhoyamaxa contra o Paraguai 174
O caso da Comunidade Indígena Sawhoyamaxa contra o Paraguai guarda
grandes similitudes em relação ao caso da comunidade indígena de Yakye Axa contra o
Paraguai.
A exemplo do que aconteceu no caso da Comunidade de Yakye Axa, Elias
(2013, p. 123-124) aponta que as acusações de morosidade nos procedimentos internos
e de ineficácia legislativa do Estado paraguaio na garantia dos direitos de propriedade e
de proteção judicial das comunidades tradicionais permitiram a apresentação do caso à
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Teixeira (2013, p. 259) expõe que, enquanto o Sistema Interamericano ainda
analisava as disputas por terras dos enxet-lenguas de Yakye Axa, as tensões vividas
pelas comunidades indígenas do Paraguai tornavam-se mais expostas à medida que, em
15 de maio de 2001, a organização não governamental Tierraviva a los Pueblos
Indígenas del Chaco apresentou à Comissão Interamericana outra acusação de
descumprimento pelo Estado do Paraguai do dever de respeitar disposições da

la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo
31 de dicha Convención).
127. En el presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 21 de la Convención, el Tribunal
considera útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintitos a la Convención Americana,
tales como el Convenio No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución
del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” (Caso Yakye Axa contra Paraguai, cit., p. 77-78)
172
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yakyeaxa_08_02_08.pdf>. Acesso em:
11 out. 2015.
173
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yakie_24_06_15.pdf>. Acesso em: 11
out. 2015.
174
Corte IDH, Caso da comunidade indígena Sawhoyamaxa contra o Paraguai, sentença de 29 de março
de 2006. Série C, nº. 146.
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Convenção Americana e do direito interno relativos aos direitos de propriedade e
garantia de proteção judicial.
Em 20 de fevereiro de 2003, durante o 117° Período Ordinário de Sessões, a
Comissão aprovou o Informe de Admissibilidade n. 12/13, mediante o qual declarou a
admissibilidade da petição. Já em 19 de outubro de 2004, durante o 121° Período
Ordinário de Sessões, a Comissão aprovou o Relatório de Mérito n. 73/04 no qual foram
impostas ao Paraguai diversas recomendações visando garantir à Comunidade Indígena
Sawhoyamaxa seus direitos e reparações pelos danos sofridos175.
Em 3 de fevereiro de 2005, a Comissão Interamericana submeteu à Corte
Interamericana a demanda contra o Estado do Paraguai a qual originou a denúncia n.
0322/2001. A Comissão alegou que o Estado não havia garantido o direito de
propriedade comunal à Comunidade Sawhoyamaxa e seus membros, já que, desde
1991, se encontraria em tramitação sua solicitação de reinvindicação territorial, sem que
175

1. Adoptar a la brevedad las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad y la
posesión de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros, respecto de
su territorio ancestral, en particular para delimitar, demarcar y titular sus tierras, acorde con su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres y, garantizar a los miembros del la Comunidad el ejercicio de
sus actividades tradicionales de subsistencia.
2. Adoptar las medidas necesarias para que se solucione el estado de emergencia alimenticia, médica y
sanitaria de la Comunidad, tales como el efectivo cumplimiento del Decreto de Emergencia N° 3789/99
de fecha […] 23 de junio de 1999.
3. Adoptar las medidas necesarias para cautelar el hábitat reclamado por la Comunidad Indígena, hasta
tanto no se produzca la delimitación, demarcación y titulación del territorio ancestral en favor de la
Comunidad, específicamente aquéllas medidas tendientes a evitar daños inmediatos e irreparables
resultantes de las actividades de terceros.
4. Establecer un recurso judicial eficaz y sencillo que tutele el derecho de los Pueblos Indígenas de
Paraguay a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales.
5. Reconocer públicamente responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos
determinadas por la [Comisión] en el presente informe. En especial, realizar, con la participación de altas
autoridades del Estado, los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa y sus representantes, un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso
y, publicar dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de la presente decisión, al
menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección denominada
“Los Hechos” del Capítulo IV (A), [así] como las conclusiones y recomendaciones del […] informe.
6. Reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación de los
derechos enunciados. En este ámbito de reparación, la indemnización a ser pagada por el Estado
paraguayo debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto
suficiente para resarcir, tanto los daños materiales como los daños morales, sufridos con ocasión a las
violaciones a los derechos humanos a que se refiere el presente informe. El pago de dicha indemnización
no estará sujeto a que los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa y sus representantes tengan que
interponer algún recurso o acción prevista en la legislación paraguaya. Asimismo, pagar a los miembros
de la Comunidad Sawhoyamaxa los gastos y costas en que incurrieron los miembros de dicha Comunidad
y sus representantes, causados en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos. La forma y monto de reparación debe ser
acordada con los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa y sus representantes, acorde con el derecho
consuetudinario, los valores, usos y costumbres de la Comunidad Indígena.
7. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produz canhechos similares, conforme al
deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.
(Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguai, cit., p. 3).
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se chegasse a um resultado satisfatório. De acordo com o manifestado pela Comissão,
tal fato significou a impossibilidade da Comunidade e seus membros de assumir a
propriedade e posse de suas terras e implicado em manter a Comunidade em um estado
de vulnerabilidade alimentícia, médica e sanitária, que ameaça de forma contínua sua
sobrevivência e integridade. Em decorrência desses fatos, a Comissão alegou violações
aos artigos 4 (direito à vida), 5 ( direito à integridade pessoal), 21 (direito à propriedade
privada), 8 (garantias judiciais) e artigo 25 (proteção judicial), todos da Convenção
Americana.
Em 12 de fevereiro de 2005, a Corte recebeu a demanda da Comissão e, em 29
de março de 2006, foi proferida a decisão do caso.
A Corte condenou o Estado do Paraguai por considerar violados os artigos 1
(obrigação de respeitar os direitos), artigo 19 (direito da criança), artigo 2 (dever de
adotar disposição de direito interno), artigo 21 (direito a propriedade privada), artigo 25
(proteção judicial), artigo 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), artigo
4 (direito à vida) e artigo 8 (garantias judiciais) a indenizar por danos materiais e
imateriais 176 os membros da Comunidade Sawhoyamaxa, além da devolução de suas
terras tradicionais. Além disso, o próprio Estado do Paraguai dispôs, como medidas de
satisfação e não repetição, o fornecimento de bens e prestação de serviços básicos à
Comunidade, adequação da legislação interna à Convenção Americana, a publicação e
difusão de partes específicas da sentença da Corte e o pagamento das custas e gastos
com o Processo em âmbito interno e no Sistema Interamericano177.

176

El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas
directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No
siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de
las reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar,
mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo
lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la
transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se
trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir y que tengan como efecto,
entre otros, el reconocimiento dela dignidad de las víctimas. (Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa
v. Paraguai, cit., p. 98)
177
Neste sentido, a decisão expôs que:
(…) El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole
necesarias para, en el plazo máximo de tres años, entregar física y formalmente a los miembros de la
Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras tradicionales, en los términos de los párrafos 210 a 215 de la
presente Sentencia.
7. el Estado deberá implementar un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 224 y
225 de la presente Sentencia.
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O Guia de Defesa Ambiental elaborado pela AIDA alerta a importância da
decisão, tendo em vista que, apesar da Corte não apreciar diretamente uma violação ao
meio ambiente sadio, tal direito foi protegido de forma indireta:
Tanto o caso dos Yakye Axa, como o dos Sawhoyamaxa, continham um
importante aspecto que deve ser notado por advogados que queiram litigar
DESC Perante a Corte Interamericana. A despeito de a Corte não ter decidido
em qualquer dos casos pela lesão direta aos DESC, ela efetivamente se serviu
de violações do direito coletivo de propriedade e do direito à vida para
determinar reparações que contemplassem os DESC, tais como acesso a água
limpa, alimentação, saúde, escolas e instalações sanitárias. Essas reparações,
desde então, se tornaram um importante meio para que ambas as
comunidades demandassem tais direitos junto ao governo paraguaio. Dessa
maneira, aqueles que patrocinam os DESC – inclusive o direito a um
ambiente sadio – podem encampar tais direitos, postulando reparações
especiais por violações de outros direitos que sejam diretamente passíveis de
revisão pela Corte. (Guia da AIDA, 2010, p. 63)

No último Relatório de Supervisão de Cumprimento de sentença emitido pela
Corte em 24 de junho de 2015178, ficou constatado que diversas recomendações ainda
não teriam sido implementadas pelo Estado do Paraguai.
Outra Supervisão acontecerá até dezembro de 2015, quando se espera que o
Estado do Paraguai cumpra com as recomendações ainda não realizadas.

8. el Estado deberá efectuar el pago por concepto de daño inmaterial y costas y gastos dentro del plazo de
un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 218, 226 y
227 de esta Sentencia.
9. mientras los miembros de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa se encuentren sin tierras, el Estado
deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia, en los términos del
párrafo 230 de la presente Sentencia.
10. En el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado deberá
establecer en los asientos Santa Elisa y Kilómetro 16 dela Comunidad Sawhoyamaxa un sistema de
comunicación que permita a las víctimas contactarse con las autoridades de salud competentes, para la
atención de casos de emergencia, en los términos de los párrafos 232 de la presente sentencia.11. el
Estado deberá realizar, en el plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, un programa de registro y documentación, en los términos del párrafo 231 de la presente
Sentencia.
12. el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de
reclamación de tierras ancestrales delos miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos
sobre sus tierras tradicionales, en los términos del párrafo 235 de la presente Sentencia.
13. el Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 236 de la presente sentencia, dentro
del plazo de un año contado a partir de la notificación dela misma. De igual forma, el Estado deberá
financiar la transmisión radial de esta Sentencia, en los términos del párrafo 236 de la misma.
14. la Corte supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez
que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de seis meses
contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre
las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 247 de la misma.(Caso
Comunidade Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguai, cit., p. 104-105).
178
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>. Acesso em: 09
nov. 2015.
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3.3.2.4 Claude Reyes e outros contra o Chile179

Em 17 de dezembro de 1998, um grupo integrado pela Clínica Jurídica de
Interés Público, da Universidade Diego Portales, as organizações chilenas ONG
FORJA, Fundación Terram e Corporaciónla Morada; o Instituto de Defesa Legal de
Peru; a Fundación Poder Ciudadano e a Asociación para los Derechos Civiles
(organizações argentinas); e os senhores Baldo Prokurica Prokurica, Oswaldo Palma
Flores, Guido Girardo Lavín e Leopoldo Sánchez Grunert apresentaram denúncia
perante a Comissão Interamericana, a qual foi admitida em 10 de outubro de 2003 no
Relatório n. 60/03.
Após infrutíferas tentativas de soluções amistosas e do não cumprimento de
forma satisfatória de recomendações, a Comissão encaminhou a denúncia n. 12.108, em
8 de julho de 2005, à Corte Interamericana.
A Comissão entendeu que, entre maio e agosto de 1998, o Estado do Chile teria
se negado a oferecer aos senhores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola e
Arturo Longton Guerrero toda a informação que requeriam do Comitê de Investimentos
Estrangeiros em relação à empresa florestal Trillium e o Projeto Rio Condor. O projeto
consistia em um desflorestamento que seria realizado na décima segunda região do
Chile e poderia ser prejudicial para o meio ambiente e impedir o desenvolvimento
sustentável do país. A Comissão afirmou que tal negativa foi dada sem que o Estado se
amparasse em uma justificação válida de acordo com a legislação chilena, além de não
conceder um recurso judicial efetivo para impugnação de violação do direito ao acesso à
informação. Por fim, a Comissão ainda alegou que não foi assegurado o direito ao
acesso à informação e à proteção judicial e a garantia do direito ao acesso à informação
pública180.
Após a coleta de provas documentais, testemunhais e periciais 181 , a Corte
entendeu que houve violação ao art. 13 da Convenção Americana, que trata da liberdade
de pensamento e expressão, já que o Tribunal atribui amplo conteúdo ao direito de
liberdade de pensamento e expressão, entendendo que o direito à liberdade de
pensamento e de expressão compreende “não apenas o direito e a liberdade de expressar
seu próprio pensamento, mas também o direito e a liberdade de buscar, receber e
179

Corte IDH, Caso Claude Reyes e outros contra o Chile, sentença de 19 de setembro de 2006. Série C,
nº. 151.
180
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 2.
181
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 7-19.
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difundir informações e ideias de toda natureza” 182 , tanto em âmbito pessoal quanto
social183.
O relevo da questão ambiental tratada de forma indireta nesta decisão é abordada
por Teixeira:
No caso Claude Reyes e outros v. Chile, ao vincular a causa ambiental com
os direitos de liberdade de expressão e de direito à informação, a Corte
Interamericana não só obrigou o Estado chileno a prestar esclarecimentos à
população a respeito de um projeto de desflorestamento, como também
sinalizou que o alcance da proteção ambiental pela via reflexa no sistema
interamericano engloba a ampla utilização de mecanismos e princípios da
Convenção Americana de Direitos Humanos a “qualquer pessoa”,
independentemente de ser ou não pertencente a uma comunidade ou grupo
indígena. (Teixeira, 2011, p. 114)

A Corte também entendeu que houve violação aos artigos 8.1 e 25 da
Convenção Americana (Proteção Judicial). A Corte analisou a questão sob dois prismas,
a saber: 1- o primeiro viés analisado foi verificar se a decisão administrativa foi adotada
em conformidade com a garantia da devida fundamentação; 2- o segundo viés foi a
análise se a decisão judicial cumpriu esta garantia e se o Chile garantiu o direito a um
recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo consagrado no artigo 25.1
da Convenção184.
Por fim, a Corte decidiu por unanimidade que:
1. O Estado deve, através da entidade correspondente e no prazo de seis meses,
entregar a informação solicitada pelas vítimas, se for o caso, ou adotar uma
decisão fundamentada a respeito;

182

Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 40.
En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo13 de la Convención,
al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir”“informaciones”, protege el derecho que
tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades
permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara
el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla,
de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta
fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a
la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un
interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una
legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de
manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el
control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de
forma simultánea. Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 43.
184
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 51-52.
183
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2. O Estado deve publicar, no prazo de seis meses, no Diário Oficial e em outro
jornal de ampla circulação nacional, por uma única vez, o capítulo relativo aos
Fatos Provados da Sentença;
3. O Estado deve adotar, em um prazo razoável, as medidas necessárias para
garantir o direito de acesso à informação sob controle do Estado, de acordo com
o dever geral de adotar disposições de direito interno estabelecido no artigo 2 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos;
4. O Estado deve realizar, em um prazo razoável, a capacitação dos órgãos,
autoridades e agentes públicos encarregados de responder os pedidos de acesso à
informação sob o controle do Estado sobre a normativa que protege este direito,
que incorpore os parâmetros convencionais que devem ser respeitados em
matéria de restrições ao acesso a esta informação;
5. O Estado deve pagar aos senhores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton
Guerrero e Sebastián Cox Urrejola, no prazo de um ano, a título de custas e
gastos, a quantia determinada no parágrafo 167 da presente Sentença;
6. Supervisionará o cumprimento íntegro desta Sentença e dará por concluído o
presente caso uma vez que o Estado tenha dado cabal cumprimento ao disposto
na mesma. Dentro do prazo de um ano, contado a partir da notificação desta
Sentença, o Estado deverá apresentar à Corte um relatório sobre as medidas
adotadas para dar-lhe cumprimento185.

No Relatório de Supervisão de Cumprimento de sentença emitido pela Corte
em 24 de novembro de 2008 186 ficou constatado que o Estado do Chile deu fiel
cumprimento a sentença da Corte, havendo, por conseguinte, o arquivamento do
expediente do caso187.
185

Caso Claude Reyes e outros v. Chile, cit., p. 65-66.
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/reyes_24_11_08.pdf. Acesso em 10 nov.
2015.
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LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el ejercicio de sus atribuciones
de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y 29.2 de su Reglamento,
DECLARA:
1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 14 y 21 de la presente Resolución, el Estado
ha cumplido con la obligación de:
a) adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho
interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los
términos de los párrafos161 a 163 y 168 de la Sentencia (punto resolutivo séptimo de la Sentencia de 19
de septiembre de 2006); y
186

120

3.3.2.5 Caso do Povo Saramaka contra o Suriname 188
Em 27 de outubro de 2000, a Associação de Autoridades Saramaka (AAS) e 12
capitães Saramaka apresentaram à Comissão Interamericana a denúncia n. 12.338, a
qual foi admitida em 2 de março de 2006 no Relatório de Admissibilidade e de Mérito
n. 9/06.
A Comissão submeteu à Corte supostas violações cometidas pelo Estado contra
os membros do povo Saramaka – uma comunidade tribal que vive na região superior do
Rio Suriname. A Comissão alegou que o Estado não adotou medidas efetivas para
reconhecer seu direito ao uso e gozo do território que tradicionalmente usaram e
ocuparam; que o Estado supostamente violou o direito à proteção judicial em prejuízo
do povo Saramaka ao não oferecer-lhe acesso efetivo à justiça para a proteção de seus
direitos fundamentais, particularmente o direito a ter propriedade de acordo com suas
tradições comunais, e que o Estado supostamente não tem cumprido com seu dever de
adotar disposições de direito interno para assegurar e respeitar os direitos dos
Saramakas189.
Em 23 de junho de 2006, a Comissão Interamericana apresentou tal demanda à
Corte Interamericana contra o Estado do Suriname solicitando que fosse declarada a
responsabilidade do Estado por violações ao direito de propriedade e de proteção
judicial.

b) realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos
encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre la
normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en
materia de restricciones al acceso a dicha información, en los términos de los párrafos 164, 165 y 168 de
la Sentencia (punto resolutivo octavo de la Sentencia de 19 de septiembre de 2006).
2. Que, en consecuencia, el Estado de Chile ha dado pleno cumplimiento a la Sentencia de 19 de
septiembre de 2006 en el caso Claude Reyes y otros, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que impone a los Estados Partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos la obligación de cumplir con las sentencias dictadas por la Corte.
Y RESUELVE:
Dar por concluido el caso Claude Reyes y otros, en razón de que el Estado de Chile ha dado
cumplimiento íntegro a lo ordenado en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 19 de septiembre de 2006.
2. Archivar el expediente del presente caso.
3. Comunicar esta Resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su
próximo período ordinario de sesiones por conducto del Informe Anual de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del año 2008.
4. Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente
Resolución al Estado de Chile, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al representante de
las víctimas.
188
Corte IDH, Caso do Povo Saramaka contra o Suriname, sentença de 28 de novembro de 2007, Série C,
nº. 172
189
Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 2.

121

A base fática do caso está na inundação resultante da construção de uma reserva
hidroelétrica (chamada de represa Afobaka) na década de 1960, que deslocou o povo
Saramaka de suas terras tradicionais190.
Elias também explora os problemas trazidos ao povo Saramaka com a
construção da represa ao assinalar que:
A Petição de nº. 12.338/00 foi postulada por um grupo de indivíduos e
recepcionada pela Comissão IDH, em virtude da edificação da represa de
“Afobaka” que ocasionou inundações dos territórios tradicionais sagrados e
constantes supressões do seu devido acesso, erosões do solo, degradações da
biodiversidade pela exploração ilegal madeireira e mineradora por empresas e
migrações das etnias desabrigadas para áreas de alta densidade demográfica,
as quais sobrecarregaram as necessidades e capacidades ecossistêmicas da
região. (ELIAS, 2013, p. 125)

Após o indeferimento de exceções preliminares interpostas pelo Estado e a
análise das provas documentais, testemunhas e periciais 191 , a Corte verificou oito
questões, a saber: primeiro, se os membros do povo Saramaka conformam uma unidade
tribal sujeita a medidas especiais que garantam o exercício de seus direitos; segundo, se
o artigo 21 da Convenção Americana (direito a propriedade privada) protege o direito
dos integrantes dos povos tribais ao uso e gozo da propriedade comunal; terceiro, se o
Estado tem reconhecido o direito à propriedade dos membros do povo Saramaka que
deriva de seu sistema comunal de propriedade; quarto, se, e em que medida, os
integrantes do povo Saramaka têm direito de usar e gozar dos recursos naturais que se
encontram sobre e dentro do território que supostamente tradicionalmente lhes pertence;
quinto, se, e em que medida, o Estado pode outorgar concessões para a exploração e a
extração dos recursos naturais que se encontram dentro e sobre o suposto território
Saramaka; sexto, se as concessões que o Estado já outorgou cumprem com as garantias
estabelecidas conforme o Direito Internacional; sétimo, se a falta de reconhecimento do
povo Saramaka como pessoa jurídica os convertem em inelegíveis conforme o direito
interno para poder receber um título comunal de propriedade sobre suas terras na
190

Os representantes do Povo Saramaka alegaram ainda que houveram “efeitos contínuos e permanentes”
com a construção da represa e da reserva Afobaka. Dentre outros problemas, os representantes alegaram a
falta de consentimento do povo Saramaka para a construção, a falta de acesso à eletricidade, a redução
nos recursos de subsistência, a destruição dos locais sagrados Saramaka, a falta de respeito aos restos
mortais enterrados de Saramakas, o impacto ambiental causado pelas empresas estrangeiras que foram
beneficiadas por concessões de mineração na área, o plano do Estado de incrementar o nível da reserva
para aumentar o fornecimento de energia, o que supostamente causaria o deslocamento forçado de mais
Saramakas do local. Tais fatos não foram analisados pela Corte tendo em vista não terem sido tratados na
demanda apresentada pela Comissão Interamericana. (Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 2-4.)
191
(Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 6-23).
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qualidade de comunidade tribal e obter acesso igualitário à proteção judicial de seu
direito de propriedade e, finalmente, se existem recursos legais efetivos e adequados
disponíveis no Suriname para proteger os membros do povo Saramaka contra os atos
que violem seu alegado direito ao uso e gozo da propriedade comunal192.
A Corte, por unanimidade, declarou que o Estado do Suriname violou o direito à
propriedade em relação às obrigações de respeitar, garantir e efetivar esse direito no
âmbito interno; violou o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, em
conexão com as obrigações de respeitar, garantir e efetivar esses direitos no âmbito
interno; e, por fim, de violar o direito à proteção judicial em detrimento ao povo
Saramaka193.
Como medidas de satisfação e não repetição, a Corte impôs ao Estado o dever de
realizar as seguintes medidas:

a) delimitar, demarcar e outorgar título coletivo do território dos membros do povo
Saramaka, de acordo com seu direito consuetudinário e através de consultas
prévias, efetivas e plenamente informadas com o povo Saramaka, sem prejuízo
de outras comunidades indígenas e tribais. Até que não se realize essa
delimitação, demarcação e outorga de título coletivo sobre o território Saramaka,
o Suriname deve abster-se de realizar atos que possam estimular agentes do
próprio Estado ou terceiros, atuando com consentimento ou tolerância do
Estado, a agir de forma que possa afetar a existência, valor, uso ou gozo do
território ao qual têm direito os integrantes do povo Saramaka, a menos que o
Estado obtenha o consentimento prévio, livre e informado deste povo. A respeito
das concessões já outorgadas dentro do território tradicional Saramaka, o Estado
deve revisá-las à luz da presente Sentença e da jurisprudência deste Tribunal,
com o fim de avaliar se é necessária uma modificação dos direitos dos
concessionários para preservar a sobrevivência do povo Saramaka. O Estado
deverá iniciar o processo de delimitação, demarcação e titulação do território
tradicional Saramaka dentro do período de três meses, contado a partir da
notificação da presente Sentença, e deverá completar este processo dentro dos
três anos posteriores desta data;

192

(Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 23-24).
(Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 63-64).
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b) outorgar aos membros do povo Saramaka o reconhecimento legal da capacidade
jurídica coletiva correspondente à comunidade que eles integram, com o
propósito de garantir o pleno exercício e gozo de seu direito à propriedade de
caráter comunal, assim como o acesso à justiça como comunidade, de acordo
com seu direito consuetudinário e suas tradições. O Estado deverá cumprir esta
medida de reparação dentro de um prazo razoável;
c) eliminar ou modificar as disposições legais que impeçam a proteção do direito à
propriedade dos membros do povo Saramaka e adotar, em sua legislação interna
e através de consultas prévias, efetivas e plenamente informadas com o povo
Saramaka, medidas legislativas ou de outra natureza necessárias com o fim de
reconhecer, proteger, garantir e fazer efetivo do direito dos integrantes do povo
Saramaka a serem titularidades de direitos de forma coletiva sobre o território
que tradicionalmente ocuparam e utilizaram, o que inclui as terras e os recursos
naturais necessários para sua subsistência social, cultural e econômica, assim
como administrar, distribuir e controlar efetivamente este território, de acordo
com seu direito consuetudinário e sistema de propriedade comunal, e sem
prejuízo de outras comunidades indígenas e tribais. O Estado deverá cumprir
esta medida de reparação dentro de um prazo razoável;
d) adotar as medidas legislativas, administrativas ou de outra natureza que sejam
necessárias para reconhecer e garantir o direito do povo Saramaka a ser
efetivamente consultado, segundo suas tradições e costumes, ou, se for o caso, o
direito de outorgar ou abster-se de outorgar seu consentimento prévio, livre e
informado a respeito dos projetos de desenvolvimento ou de investimento que
possam afetar seu território e a compartilhar, razoavelmente, os benefícios
derivados destes projetos com o povo Saramaka, caso estes sejam realizados. O
povo Saramaka deve ser consultado durante o processo estabelecido para
cumprir esta forma de reparação. O Estado deve cumprir esta medida de
reparação em um prazo razoável;
e) assegurar que se realizem estudos de impacto ambiental e social mediante
entidades tecnicamente capacitadas e independentes, e previamente à outorga de
concessões relacionadas com projetos de desenvolvimento ou de investimento
dentro do território tradicional Saramaka, e implementar medidas e mecanismos
adequados a fim de minimizar o prejuízo que possam gerar estes projetos na
capacidade de sobrevivência social, econômica e cultural do povo Saramaka;
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f) adotar as medidas legislativas, administrativas ou de outra natureza necessárias
para proporcionar aos integrantes do povo Saramaka os recursos efetivos e
adequados contra atos que violem seu direito ao uso e gozo da propriedade de
acordo com seu sistema de propriedade comunal. O Estado deverá cumprir esta
medida de reparação em um prazo razoável.
g) traduzir ao holandês e publicar o Capítulo VII da presente Sentença, sem as
correspondentes notas de rodapé, bem como os pontos resolutivos de números
um a quinze, no Boletim Oficial do Estado e em outro jornal de ampla
circulação nacional;
h) financiar duas transmissões de rádio em língua Saramaka dos conteúdos dos
parágrafos 2, 4, 5, 17, 77, 80-86, 88, 90, 91, 115, 116, 121, 122, 127-129, 146,
150, 154, 156, 172 e 178, sem as correspondentes notas de rodapé, e dos pontos
resolutivos números um a quinze da presente Sentença, em uma estação de rádio
que seja acessível ao povo Saramaka. A hora e a data desta transmissão deverão
ser informadas às vítimas ou a seus representantes com antecipação suficiente194.

Houve também reparações das custas e gastos, a qual foi sintetizada por
Teixeira da seguinte forma:
Em relação a reparações, a Corte determinou ao Estado: a) o depósito em um
fundo de desenvolvimento comunitário do povo Saramaka de 75 mil dólares
americanos por danos materiais e 600 mil dólares por danos imateriais; b) e
ao pagamento de 15 mil dólares à Forest Peoples Programme e o de 75 mil
dólares à Asociación de Autoridades Saramaka decorrentes das despesas com
custos e gastos pela submissão do caso ao sistema interamericano. (Teixeira,
2011, p. 285)

No último Relatório de Supervisão de Cumprimento de sentença emitido pela
Corte, em 4 de setembro de 2013, ficou constatado que continuam a ocorrer violações
aos direitos do Povo Saramaka, sendo inclusive alegado que houvera coação por parte
do Estado a representantes do povo e a concessão de mineração a uma empresa privada,
o que culminou pela continuidade da Supervisão por parte da Corte.
O Guia de Defesa Ambiental elaborado pela AIDA, após abordar os casos
Yarkye Axa, Sawhoyamaxa e Awas Tingni, trata da importância da decisão da Corte
Interamericana no caso do Povo Saramaka ao dizer que:

194

(Caso Povo Saramaka v. Suriname. Cit., p. 60-61).
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Apesar de os três casos discutidos acima representarem avanços
significativos no tocante a direitos dos povos indígenas, o caso mais relevante
de proteção do ambiente é o julgamento recente da Corte em Saramaka v.
Surinam. Aqui, a Corte entendeu que o Suriname tinha violado o direito
coletivo de propriedade dos Saramaka, um povo tribal de afrodescentendes,
ao outorgar concessões madeireiras e de mineração a serem exploradas no
seu território ancestral, sem um processo de consulta.
Ao concluir pela violação do direito do povo Saramaka a seus recursos
naturais, a Corte decidiu que o Artigo 21 necessariamente incluía a proteção
“daqueles recursos naturais tradicionalmente utilizados e necessários para a
sua própria sobrevivência, o seu desenvolvimento e a continuação do modo
de vida dos povos [indígenas e tribais]”. Mais ainda, a Corte decidiu que se o
Suriname outorgasse concessões para a exploração desses recursos a
terceiros, o país deveria oferecer três salvaguardas:
„Primeiro, o Estado deve assegurar a efetiva participação dos membros do
povo Saramaka, em conformidade com seus costumes e tradições, em relação
a qualquer plano de empreendimento, investimento, exploração ou extração
dentro do território Saramaka. Segundo, o Estado deve garantir que os
Saramakas receberão um benefício razoável oriundo de qualquer desses
planos que seja desenvolvido em seu território. Terceiro, o Estado deve
assegurar que nenhuma concessão será outorgada para valer dentro do
território Saramaka, a menos e até que entidades independentes e
tecnicamente habilitadas, sob a supervisão do Estado, realizem estudo prévio
de impacto social e ambiental‟. (2010, p. 63-64)

Da mesma forma, Elias também ressalta a importância da sentença sob a visão
da temática ambiental:

Dentre as decisões judiciais da Corte IDH, é o precedente que mais se
aproxima a um desdobramento de proteção ambiental, decorrente da
declaração de responsabilidade estatal pela outorga de concessões
exploratórias dos recursos naturais, madeireiros e minerais. Entretanto, no
mérito, o órgão contencioso interamericano se absteve de analisar os efeitos
ecológicos provenientes da construção da usina hidrelétrica, tratando-os
apenas como antecedentes históricos contextuais a fim de demonstrar a
infringência aos direitos territoriais.

A temática ambiental, ainda que incipientemente, começa a ser tratada na Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Por ora, sua presença está presente apenas de
forma reflexa, indireta nas sentenças da Corte, mas começa a tomar especial relevo.
O caso do Povo Saramaka é um caso emblemático que demonstra que questões
ambientais podem afetar diretamente direitos tutelados pela Convenção Americana, o
que pode ocasionar sua tutela no sistema interamericano.
3.3.2.6 Caso Indígena Kichwa de Sarayaku contra Equador195

195

Corte IDH, Caso indígena Kichwa de Sarayaku contra o Equador, sentença de 27 de junho de 212,
Série C, n°. 245
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Em 29 de dezembro de 2013, a Associação do Povo Kichwa de Sarayaku
(Tayjasaruta), o Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES)- e o Centro pela
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) apresentaram denúncia à Comissão
Interamericana, a qual foi admitida em 13 de outubro de 2004 no Relatório de
Admissibilidade n. 62/04.
Em 26 de abril de 2010, a Comissão Interamericana encaminhou a demanda do
caso n. 12.465 à Corte Interamericana, alegando, dentre outros temas, que a concessão
de autorização pelo Estado Equatoriano, a uma empresa petrolífera privada para realizar
atividades de exploração e extração de petróleo no território do Povo Indígena Kichwa
de Sarayaku, na década de 1990, sem que se tivesse consultado, previamente, o Povo e
sem seu consentimento, acarretou uma série de violações a Convenção Americana.
Para a exploração petrolífera, foram utilizados explosivos de alta potência em
vários pontos do território indígena, criando a alegada situação de risco para a
população, já que, durante um determinado período, houve o impedimento de buscar
meios de subsistência e limitação de seus direitos de circulação e de expressão cultural.
Por fim, a prospecção do empreendimento ainda gerou degradação ecológica, sob forte
ameaça e violência, a partir do desmatamento florestal, interrupção do curso de rio,
interferência no fornecimento de alimentos e no legado cultural196.
Elias resumiu bem toda a demanda alegada e apreciada pela Corte com as
seguintes palavras:
Os peticionários solicitaram à Comissão IDH a adoção de medidas
cautelares para proteger os direitos à vida, desenvolvimento,
igualdade perante a lei, liberdades de circulação, pensamento e
expressão, associação e religião, integridade física, proteção à família
e às crianças, participação política, acesso à saúde e cultura,
propriedade privada, personalidade jurídica, proteção judicial e ao
devido processo legal. Em descumprimento a tais previdências, foi
requerido à Corte IDH o amparo imediato de medidas provisórias em
favor do resguardo da vida e da segurança dos povos ofendidos, ao
serem violadas as garantias constitucionais.
Deste modo, o objetivo central da interposição recursal foi no
sentido de cessar os atos transgressores contínuos pela empresa com
o consentimento do ente público, em respeito aos direitos humanos.
A CIDH admitiu-o apoiado no dispositivo 46, inciso II, alínea “c”, do
Pacto de San José da Costa Rica e enquadrou as violações nos artigos
4º (direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal), 8º e 25 (direitos
às garantias e proteções judiciais), 7º, 12, 13 e 16 (direitos às
196

Caso do Povo indígena Kichwa de Sarayaku contra Equador. Cit., p. 4.
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liberdades pessoal, de consciência e de religião, de pensamento e de
expressão e de associação), 19 (direitos das crianças), 21 (direito à
propriedade privada), 22 (direitos de circulação e de residência), 23
(direitos políticos), 24 (direito de igualdade perante a lei) e 26 (direito de
desenvolvimento progressivo), todos da Convenção Americana, incluindo a
publicação da decisão no Informe Anual da Assembléia-Geral da OEA.
(ELIAS, 2013, p. 106-107).

Diante de tais violações, a Corte Interamericana fixou medidas de restituição, ga
rantias de não repetição e reparações.197
Como medidas de restituição, foram determinadas a retirada de explosivos e o re
florestamento das áreas afetadas. Como medidas de não repetição, foi estipulado que de
ve haver a devida consulta prévia198, regulação da consulta prévia no direito interno e a c
apacitação de funcionários estatais em direitos dos povos indígenas.
Como medidas de reparação, a Corte determinou ao Estado que providencie um
ato de reconhecimento de responsabilidade internacional199 e a publicação e divulgação
da sentença. No que tange ao dano material, a Corte fixou uma compensação no valor d
e US$ 90.000,00 (noventa mil dólares dos Estados Unidos da América), e de USD $1.2
50.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da Améric
a) ao povo Sarayaku como danos imateriais.

197

El Tribunal determinará medidas que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza
pecuniaria, así como medidas de alcance o repercusión pública. La jurisprudencia internacional, y en
particular de la Corte, ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de
reparación. No obstante, considerando las circunstancias del caso sub judice, en atención de las
afectaciones al Pueblo Sarayaku y las consecuencias de orden inmaterial o no pecuniario derivadas de las
violaciones de la Convención Americana declaradas en su perjuicio, la Corte estima pertinente fijar
medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición. (Caso do Povo indígena Kichwa de
Sarayaku v. Equador. Cit., p. 85).
198
Si bien no corresponde pronunciarse sobre nuevas rondas petroleras que el Estado habría iniciado, en
el presente caso la Corte ha determinado que el Estado es responsable por la violación del derecho a la
propiedad comunal del Pueblo Sarayaku, por no haber garantizado adecuadamente su derecho a la
consulta. En consecuencia, el Tribunal dispone, como garantía de no repetición, que en el eventual caso
que se pretenda realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o
planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al
territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el
Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los
estándares internacionales aplicables a la materia. (Caso do Povo indígena Kichwa de Sarayaku v.
Equador. Cit., p. 89).
199
La determinación del lugar y modalidades del acto deberán ser consultados y acordados previamente
con el Pueblo. El acto deberá ser realizado en una ceremonia pública; con la presencia de altas
autoridades del Estado y de los miembros del Pueblo; en idiomas kichwa y castellano y deberá ser
ampliamente difundido en los medios de comunicación. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un
año, a partir de la notificación de la presente Sentencia. (Caso do Povo indígena Kichwa de Sarayaku v.
Equador. Cit., p. 90).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em seu desenvolvimento histórico, no tocante ao Direito Internacional Público,
os direitos humanos gozam de tutela global e regional.
Os principais sistemas regionais são o europeu, que se encontra com a
jurisprudência mais avançada quando se fala em tutela ambiental; o africano, sistema
que possui uma base normativa de proteção ambiental muito avançada, mas que por sua
incipiência, ainda possui poucos casos julgados; e o interamericano, que se encontra em
um grau intermediário no que tange a sua jurisprudência em relação a esses outros.
Não se pode olvidar que tais sistemas, tanto o global quanto regional, são
apenas subsidiários, ou seja, a responsabilidade primária da tutela dos direitos humanos
pertence aos Estados, e somente em caso de omissões e deficiências é possível a atuação
de tais sistemas.
O sistema interamericano, foco principal desta pesquisa, possui como base
normativa a Convenção Americana de Direitos Humanos, que entrou em vigor em 18 de
julho de 1978, decorrente da Conferencia Interamericana de Direitos Humanos, ocorrida
em São José da Costa Rica em novembro de 1969.
Esse tratado regional possui caráter vinculante àqueles Estados que o
ratificaram ou o aderiram e representou um processo iniciado no final da Segunda
Guerra Mundial quando culminou na redação da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem aprovada em 1948.
Com o fim de salvaguardar os direitos essenciais do homem no continente
americano, a Convenção instrumentalizou dois órgãos para conhecer das violações dos
direitos humanos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem como escopo decidir
contenciosos e emitir pareceres consultivos acerca de matérias relacionadas aos direitos
humanos no âmbito do Sistema Interamericano.
Os direitos sociais, culturais e econômicos também foram tutelados no âmbito
do Sistema Interamericano de direitos humanos, através do Protocolo Adicional de São
Salvador. Todavia, apesar de a temática ambiental ser abordada pelo artigo 11,
garantindo a todos o direito ao meio ambiente sadio, devido ao artigo 19.6, os Tribunais
entendem pela não judicialidade de tal matéria.
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Mesmo diante de tal quadro normativo, a doutrina moderna caminha para o
entendimento que há o entrelaçamento entre direitos humanos e a garantia do meio
ambiente sadio, traduzindo-se no chamado meio ambiente humano.
A possibilidade de proteção direta do meio ambiente ainda não foi incorporada
no Sistema Europeu de proteção dos direitos humanos, a exemplo do que acontece no
Sistema Interamericano, mas a jurisprudência europeia já aceitou de forma mais serena
e explícita que a proteção ambiental pode acontecer, desde que violados outros direitos
protegidos pela Convenção Europeia.
A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda reluta em
aceitar que possa haver a proteção do meio ambiente sadio, mesmo que protegido de
forma indireta, reflexa, ou ainda como alguns doutrinadores intitulam, por ricochete.
Os casos da Comunidade Mayagna contra o Estado da Nicarágua, da
Comunidade Indígena de Yakye Axa contra o Paraguai, Comunidade Indígena
Sawhoyamaxa contra o Paraguai, Claude Reyes e outros contra o Chile, Saramaka
contra o Suriname e Kichwa de Sarayaku contra Equador são exemplos de que a
questão ambiental não deve ser tratada de forma isolada das violações dos direitos
humanos.
É certo que a jurisprudência da Corte Interamericana já aceitou que suas
interpretações da Convenção Americana não são estáticas, mas, sim, dinâmicas e de
forma evolutiva, permitindo a consequente expansão dos direitos.
Situações como a destruição indiscriminada de florestas e da biodiversidade, a
poluição de rios e lagos e operações industriais altamente poluidoras podem afetar não
apenas o direito ao meio ambiente sadio, mas outros direitos tutelados pelo Sistema
Interamericano e, por uma via reflexa, serem submetidos à Corte.
A permissão da tutela do meio ambiente sadio pelo Sistema Interamericano,
mesmo que de forma reflexa, somente somaria os esforços dos Estados a garantir uma
melhor qualidade de vida para os seres humanos e o consequente gozo de seus direitos
em sua completude.
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