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RESUMO 

 

O surgimento de instâncias judiciais internacionais regionais com intuito de garantir e 

proteger os direitos humanos caracteriza a ordem internacional no Século XX. Para consolidar 

os seus objetivos, essas instâncias foram adquirindo, paulatinamente, competências que eram 

adstritas aos tribunais nacionais, como a possibilidade de adotar medidas de caráter 

provisório. No caso do continente americano, o tribunal instituído com essa finalidade foi a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos a quem compete, dentre outros, proferir medidas 

provisórias nos casos de extrema gravidade e urgência para prevenir danos irreparáveis aos 

direitos dos indivíduos sob a sua jurisdição. Essas medidas podem ser compreendidas como 

mecanismo hábil de garantia e salvaguarda dos direitos humanos no continente devido a sua 

cogência, de maneira que compreender os requisitos para a sua concessão auxilia à 

concretização dos direitos e liberdades previstos na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, pois instrui aqueles que têm legitimidade ativa perante o Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos a utilizar de outros mecanismos que não a submissão de 

análise de casos em que já ocorrida a violação de algum direito. Neste sentido, o presente 

trabalho busca compreender em que medida o conceito de urgência adotado pela Corte 

Interamericana para conceder as medidas provisórias está adequado às necessidades dos 

beneficiários e como contribuí à salvaguarda dos direitos humanos no Sistema 

Interamericano. Portanto, é desenvolvido em duas partes: na primeira são analisados o 

Sistema Interamericano e a evolução das medidas provisórias na ordem jurídica internacional 

e, na segunda, a adoção dessas medidas pela Corte Interamericana, o conceito de urgência, 

sua influência, evolução e adequação ao pleito dos beneficiários.  

  

Palavras-chave: Medidas Provisórias. Urgência. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Direitos Humanos. 
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ABSTRACT 

 

The establishment of supranational courts at regional level in order to protect the human 

rights is a central element in the international legal system during the 20th century. To 

consolidate its purposes, theses tribunals have gradually acquired competences which once 

belonged to domestic courts, such as the possibility of adopting provisional measures. In the 

specific case of the Americas, such a tribunal has been the Inter-American Court of Human 

Rights, which is entitled, amongst other types of ruling, to adopt provisional measures in 

cases of extreme gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable damages to 

rights claimed by persons under its jurisdiction. The above-mentioned measures may be 

understood as mechanisms capable of safeguarding human rights in the continent, due to its 

binding character. As such, comprehending the requisites for its adoption is quite useful for 

achieving a greater enforcement of the rights and freedoms enshrined in the American 

Convention on Human Rights: it enlightens those persons who are legally capable of bringing 

a case before the Inter-American System for the Protection of Human Rights to have recourse 

to other mechanisms rather than the submission of contentious cases concerning the violation 

of any right or freedom. Consequently, this paper aims to analyze to what extent does the 

concept of urgency, as interpreted by the Inter-American Court of Human Rights, is suitable 

to its beneficiaries’ necessities, as well as to what extent does it effectively contribute to the 

scope of safeguarding human rights in the Inter-American System. Thus, it is structured and 

presented in two different parts: firstly, it analyzes the Inter-American System and the 

evolution of provisional measures in the realm of International Law; secondly, it focuses on 

the adoption of such measures by the Inter-American Court, along with the concept of 

urgency, its influence, its gradual evolvement and its compliance to the beneficiarie’s 

requests. 

 

Key-words: Provisional measures. Urgency. Inter-American Court of Human Rights. Human 

rights. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

O fracasso do paradigma de Westphália, que modificou a ordem internacional, 

colocando o indivíduo como um de seus focos de proteção, aliado à instituição de distintas 

instâncias judiciais de caráter permanente, no plano supranacional, com vistas à concretização 

da justiça internacional, sobretudo de direitos humanos, torna o Século XX um marco de 

profundas modificações no Direito Internacional concedendo ao ser humano uma posição 

central de sua ordem jurídica.  

Neste sentido, os tribunais internacionais de direitos humanos ganham importância 

fundamental, ao passo que se tornam instância subsidiárias à proteção desses direitos que 

podendo ser acionadas quando insuficiente a proteção primordial que deve ser concedida 

pelos Estados aos indivíduos sob a sua jurisdição. Particularmente no continente americano, 

marcado por um contexto de ex-colônias, ex-ditaduras e de Estados em que a desigualdade 

social impera e que a violência e repressão institucionais são rotina, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos surge como mecanismo último, quiçá, para o resguardo, salvaguarda e 

efetividade dos direitos humanos.  

Noutros termos, o surgimento de instâncias internacionais voltadas à proteção dos 

direitos humanos, para além de habilitar o indivíduo perante a ordem internacional como 

sujeito de direitos, permite que elas busquem a efetiva proteção dos direitos humanos. A essas 

cortes internacionais foram atribuídas, paulatinamente, competências que até então eram 

adstritas aos tribunais nacionais, tal como a de adotar medidas provisórias ante a iminência de 

um dano irreparável.  

No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos existem três 

tipos de medidas acautelatórias que podem ser a adotadas. São elas as medidas cautelares, que 

podem ser requeridas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Estado a fim de 

prevenir danos irreparáveis aos direitos dos indivíduos sob sua jurisdição nos casos de 

gravidade e urgência, independentemente de qualquer petição ou caso pendente de análise; as 

medidas de urgência, ditadas pelo Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

quando o Tribunal não estiver reunido e as medidas provisórias concedidas pela Corte em 

suas sessões de audiência.  

No caso da Corte Interamericana, a concessão de medidas provisórias é uma faculdade 

que pode ser requerida ao Estado nos casos de extrema gravidade e urgência e quando se fizer 

necessário evitar danos irreparáveis às pessoas. Preenchidos os seus requisitos, a Corte tem 
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determinado a implementação de medidas provisórias, de modo que os conceitos adotados 

pelo Tribunal para os mesmos são imprescindíveis para a concessão de tais medidas. E, neste 

âmbito, o presente trabalho busca – através da aplicação do método dedutivo e por intermédio 

de revisão bibliográfica e de estudo dos casos em que a Corte analisou a solicitação de 

medidas provisórias desde 1988 até 2016 – compreender qual o conceito de urgência adotado 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o deferimento das medidas provisórias e 

em que medida esse conceito está adequado à salvaguarda dos direitos dos beneficiários, isto 

é, de que modo ele salvaguarda o direito que sofre risco de dano irreparável. 

Afinal, o requisito da urgência encontra-se diretamente vinculado à necessidade de 

antecipação dos efeitos do julgamento, de modo que compreender quando e como a Corte 

compreende que ele se perfectibiliza, contribui ao melhor manejo das medidas provisórias e, 

consequentemente, à concretização dos direitos e liberdades previstos no Pacto de San José da 

Costa Rica. O objeto deste trabalho não se encerra, entretanto, no entendimento do conceito 

de urgência adotado pela Corte Interamericana, mas transcende o próprio objetivo das 

medidas provisórias, uma vez que visa analisar como a definição da urgência contribui, ao fim 

e ao cabo, para a salvaguarda dos direitos no continente, uma vez que as medidas provisórias 

visam preservar a situação jurídica da parte e proteger direitos ao evitar danos irreparáveis, 

constituindo, assim, inegável mecanismo para garantir os direitos humanos no ambiente 

americano e/ou impedir que sua violação se perpetue.  

Assim, sob a permissa de que a proteção dos direitos humanos requer que se 

consolidem bases de respeito e garantia a eles, examina-se a competência da Corte 

Interamericana em conceder medidas provisórias em conformidade com o artigo 63.2 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o intuito dessas medidas na ordem jurídica 

internacional e as definições dadas pela práxis interamericana aos requisitos do referido 

artigo, sobretudo, à urgência. Feita tal análise, busca-se compreender o conceito de urgência 

adotado pela Corte na concessão das medidas provisórias e como ele influencia na proteção 

dos direitos humanos no continente, se adequado (ou não) às necessidades dos beneficiários e 

a estancar os danos decorrentes dos fatos narrados nas solicitações, sendo hábil, assim a 

preservar os direitos humanos, auxiliando ao resgate do status quo da situação jurídica, ou, 

em não sendo possível, para que não se agravem os fatos a ponto de ensejar uma violação à 

Convenção Americana.  

Deste modo, o presente trabalho é dividido em dois capítulos. O primeiro trata de 

situar seu leitor no contexto do Sistema Interamericano, seu histórico e formação, órgãos e 

instrumentos jurídicos. Posteriormente, são descritos o processo e o procedimento 
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interamericano para a averiguação da responsabilidade internacional do Estado (competência 

contenciosa da Corte Interamericana) e para as solicitações de opiniões consultivas ao 

Tribunal Interamericano (competência consultiva). Por fim, objetiva-se analisar o surgimento 

e a evolução das medidas provisórias no direito internacional para, então, abordar a temática 

relativa à concessão das medidas provisórias no Sistema Interamericano. Trata-se do Capítulo 

II em que analisado, primeiramente, a concessão das medidas provisórias pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, o procedimento, os limites materiais e os requisitos. Em 

seguida, a partir da análise de todas as medidas provisórias requeridas à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos até a entrega deste trabalho
1
, busca-se estabelecer qual o conceito de 

urgência adotado pelo Tribunal para a concessão das referidas medidas. Do exame desse 

conceito, procede-se ao exame do conteúdo material dessas medidas, bem como de seu grau 

de adoção pelos Estados para então concluir se o conceito de urgência adotado pela Corte 

Interamericana está de acordo com o pleito dos peticionários e beneficiários e se, de fato, é 

apto a consagrar, proteger e preservar os direitos humanos no Sistema Interamericano.  

 

 

 

  

                                                           
1
 Até a entrega deste trabalho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos havia analisado 572 (quinhentas e 

setenta e duas) solicitações de medidas provisórias, que incluem desde fatos novos à apreciação do Tribunal, até 

mesmo de ampliação, manutenção ou levantamento dessas medidas como se analisará nesta monografia. 
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1 O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 

A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

  

Neste capítulo, apresenta-se, primeiramente, o contexto histórico em que inserido o 

Sistema Interamericano, sua formação, seus Órgãos e Cartas. Em seguida, é examina-se o rito 

e as particularidade do processo interamericano para averiguação de responsabilidade 

internacional do Estado por violação à Convenção Interamericana e/ou a determinados 

tratados do referido Sistema. Ao final, apresenta-se os contornos do surgimento e da evolução 

das medidas provisórias no direito internacional 

 

 

1.1 O SURGIMENTO DO SISTEMA INTERAMERICANO, A PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS NO CONTINENTE AMERICANO E O PROCESSO 

INTERAMERICANO 

 

O fracasso do paradigma westfaliano, frente os episódios da Segunda Guerra Mundial, 

impulsionou a criação de mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais, colocando o ser humano em posição central da ordem jurídica 

internacional, surgindo, então, sistemas regionais de proteção dos direitos humanos
2
, como o 

Sistema Europeu, o Interamericano e o Africano. 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos teve seus contornos 

prenunciados pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na IX 

Conferência Internacional Americana, em Bogotá, no ano de 1948, que primeiramente 

elucidou a respeito da criação de um sistema regional de proteção dos direitos humanos nas 

                                                           
2
 A tutela jurisdicional dos direitos humanos, no âmbito internacional, é hoje feita pelo sistema universal e pelos 

sistemas regionais de proteção. Aquele tem suas bases estabelecidas na Carta das Nações Unidas e esses buscam 

a proteção internacional, em âmbito local, dos direitos humanos, como o Sistema Europeu de Proteção dos 

Direitos Humanos, o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos e o Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos. Contudo, como sugere Cançado Trindade, a existência de sistemas regionais de 

proteção de direitos humanos, não permite que se compreenda a universalidade como uniformidade total dos 

direitos consagrados nos pactos regionais. Embora tenha havido um processo de generalização de proteção dos 

direitos humanos que implique na complementaridade entre os instrumentos de direitos humanos em nível global 

e regional, as experiências dos sistemas regionais levam em consideração não só as circunstâncias geográficas e 

sociais, como também as circunstâncias históricas que edificam os Estados e as regiões (CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Volume III. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editos, 2003. p.28) 
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Américas
3
 
4
. Salienta Medina Quiroga que “enquanto 1948 foi o ano da retórica e da utopia, 

1969 foi o ano dar concretude à parte dessas aspirações”
5
, pois em que pese o ano de 1948 

tenha sido o ponto de irradiação de esforços em prol da universalidade dos direitos humanos, 

com a Declaração Universal de Direitos Humanos, e o momento de afirmar a essencialidade 

dos direitos humanos em âmbito regional, pela Declaração Americana, foi somente em 1969, 

com a promulgação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – desde então eu 

principal instrumento normativo -, que restou consolidada a institucionalização do Sistema 

Interamericano
6
.
7
 

O complexo normativo do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 

é composto por quatro principais instrumentos
8
: (i) a Carta da Organização dos Estados 

                                                           
3
 García Ramírez, entretanto, salienta que os trabalhos que conduziram às declarações que sustentaram a 

formação do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos, decorreram dos acordos adotados na Conferência 

sobre os Problemas da Guerra e da Paz (Conferência de Chapultepec), de 1945. Esses acordos teriam 

estabelecido a conveniência de positivar em declaração os direitos humanos e encorajaram a construção de um 

sistema jurisdicional para tutelá-los. (GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. La jurisdicción interamericana de 

derechos humanos (Estudios). México, DF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 77-78) Todavia não se pode olvidar que a Conferênca 

Panamericana de Chapultepec, promovida durante a Guerra Fria, constituiu mecanismo para que o Continente 

Americano se tornasse zona de influência estadunidense. Na Conferência foram apresentadas as teorias 

anticomunistas que originaram os acordos de ajuda militar destinados a oferecer treinamento e formação militar 

na Escola da Armada e nos Estados Unidos, consubstanciados na Operação Condor, que contribuiu para a 

perpetração de regimes militares totalitários nos Estados latino-americanos, que importaram em inúmeras 

violações a direitos humanos no Continente.  
4
 MACHADO, Isabel Penido Campos. Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: Comissão e 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: OLIVEIRA, Bárbara da Costa Pinto Oliveira; SILVA, Roberto 

Luiz (Org.). Manual de direito processual internacional. – São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 404. 
5
 No original: “Mientras 1948 fue el año dela retórica y la utopía, 1969 fue el año de dar concreción a parte de 

esas aspiraciones” (MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: vida, integridad personal, 

libertad personal, debido proceso y recurso judicial. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho 

Universidad de Chile.  San José: Mundo Gráfico, 2003. p. 01). 
6
 CANÇADO TRINDADE, 2003, op. cit., p. 45. 

7
 Ainda que Cançado Trindade reconheça que a consolidação da institucionalização do sistema interamericano se 

deu com a promulgação da Convenção Americana, salienta que “[u]ma nova etapa, de consolidação do sistema 

interamericano de proteção, se inaugura ao início dos anos oitenta: mais precisamente, o ano de 1982 marca o 

desencadear de dois novos e significativos desenvolvimentos, a saber, os primórdios da construção 

jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos (no exercício de suas funções tanto consultiva 

como contenciosa), assim como dos travaux préparatoires do Protocolo Adicional à Convenção Americana em 

Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” (CANÇADO TRINDADE, ibidem, p. 59-60). 
8
 A existencia desses instrumentos não implica na inexistência de outros, pois “en la línea tutelar de los derechos 

humanos se han celebrado varios convenios regionales sobre temas específicos, como igualdad de la mujer y el 

varón, tortura, desapariciones forzadas, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y 

eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad” (GARCÍA RAMÍREZ. Sergio. La 

jurisdicción interamericana de derechos humanos (Estudios). México, DF: Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 18). O autor refere-se, 

respectivamente, à Convenção Interamericana sobre Concessão de Direitos Civis à Mulher e à Convenção 

Interamericana sobre de Direitos Políticos à Mulher, à Convenção Americana para Prevenir e Sancionar a 

Tortura, à Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoa e à Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. E, mais 

recentemente, a Declaração Americana sobre Povos Indígenas aprovada pela OEA em sua 90º Assembleia Geral, 

em 15 de julho de 2016. 
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Americanos de 1948
9
 – reformada pelo Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos 

Estados Americanos de 1967; (ii) a Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres do 

Homem de 1948
10

; (iii) a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 – Pacto de 

San José da Costa Rica, que somente entrou em vigência em 1978
11

; e (iv) o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
12

 

- Protocolo de San Salvador.
13

  

A Convenção Americana, principal instrumento normativo do Sistema Interamericano, 

consolidou, consoante Cançado Trindade
14

, a sua institucionalização e reproduz, no dizer de 

Comparato
15

, “a maior parte as declarações de direitos constantes no Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos de 1966”. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê 

direitos e garantias individuais e alude a direitos econômicos, sociais e políticos de modo 

individualizado, pois seu o artigo 26
16

 refere-se a normas de desenvolvimento integral 

consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA)
17

. Além disso, 

estabeleceu duas instituições responsáveis por velar pela observância e salvaguarda dos 

tratados internacionais, referentes a direitos humanos, contraídos pelos Estados membros da 

                                                           
9
 Adotada no contexto da Guerra Fria, a Carta da OEA define a Organização (organização intergovernamental 

aberta a todos os Estados americanos) e seus objetivos (garantia da paz e segurança internacionais, cooperação e 

ação solidária, promoção da democracia representativa e dos direitos humanos e erradicação da pobreza, 

desenvolvimento econômico e social e solução pacífica de conflitos e controvérsias). Ainda que redigida sob o 

marco da não intervenção internacional nos assuntos domésticos e de respeito à soberania dos Estados, menciona 

genericamente o respeito aos direitos humanos e estabelece alguns direitos sociais (CARVALHO RAMOS, 

André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 203-204). 
10

 A Declaração Americana instituiu a base normativa central do período que antecedeu a adoção da CADH, 

proclamando os direitos nela consagrados como inerentes à pessoa humana e apresentou uma visão integral dos 

direitos humanos. As principais contribuições da Declaração ao desenvolvimento do Sistema Interamericano 

seriam: (.i) a concepção de direitos humanos como inerentes à pessoa humana, (ii.) a concepção integral dos 

direitos humanos, (iii.) a base normativa que vincula os Estados não-Partes na Convenção Americana e (iv.) a 

correlação entre direitos e deveres (CANÇADO TRINDADE, 2003, op. cit. p. 33-34). 
11

 A entrada da Convenção em vigência ocorreu em 1978 porque, nos termos do seu artigo 74.2., somente 

poderia ter lugar quando já depositados os instrumentos de ratificação ou adesão de pelo menos onze dos seus 

Estados signatários. 
12

 O Protocolo de San Salvador busca suprir as lacunas da Convenção Americana quanto à matéria de direitos 

económicos, sociais e culturais, “aunque desafortunadamente en forma insuficiente e inadecuada, 

particularmente en lo que se refiere a la justiciabilidad de los derechos sociales, materia en la cual se puede 

apreciar un marcado retroceso respecto de lo que ya se había logrado en el propio texto de la Convención.” 

(FAÚNDEZ LEDESMA, Hector. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: 

aspectos institucionales y procesales. 3. ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 

74-75). 
13

 MACHADO, op. cit., p. 403-405. 
14

 CANÇADO TRINDADE. 2003, op. cit. p. 45. 
15

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 380. 
16

 In verbis: “Artigo 26.  Os Estados Partes comprometem-se a adotar 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.” 
17

 MEDINA QUIROGA, op. cit., 01. 
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OEA, são elas: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos
18

 
19

, cujos idiomas oficiais são espanhol, inglês, português e francês20.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão autônomo – haja vista que 

“seus membros atuam com independência e imparcialidade, não representando o Estado de 

origem”– e consultivo da OEA, representa a totalidade dos membros que compõem a 

Organização
21

. Sediada em Washington, D.C, é composta por sete membros (comissionados) 

eleitos a título pessoal, de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos 

humanos, nos termos dos artigos 1, 2 e 3 de seu Regulamento
22

. 

                                                           
18

 Garcia Ramírez sinala que o Sistema Interamericano não se encerra, todavia, na Comissão e na Corte 

Interamericana, pois além de possuir sua origem naquilo que o denomina de “dupla raiz” (Direito Interno e 

Direito Internacional dos Direitos Humanos), como também pela ‘necesidad de entender y actuar el Sistema de 

manera más amplia, eficiente y duradera.’ ” (GARCIA RAMÍREZ, 2006, Op. cit., p. 78). Nesse sentido, 

considera parte do sistema: (i) os Estados que, através de decisões soberanas, expedem normas de proteção dos 

direitos humanos e que, primordialmente, devem salvaguardar os direitos prescritos nos compromissos 

internacionais que assumem; (ii) o corpus juris americano; (iii) a OEA; (iv) as sociedades civis dos Estados 

americanos e suas instituições (Organizações não-governamentais facultadas a provocar o SIPDH); e (v.) as 

Ombudsman.  
19

 BUERGENTHAL, Thomas; GROSSMAN, Claudio; NIKKEN, Pedro. Manual internacional de derechos 

humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Caracas/San José: Editorial Jurídica Venezolana, 

1990. p. 78 
20

 Consoante a redação do artigo 22.1 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do 

artigo 22.1 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
21

 Até a entrega desta monografia são membros da OEA trinta e cinco países, a saber: Antígua e Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, 

Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, São Vicente e Granadinas, St. Kitts e 

Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela (República Bolivariana da). No tocante à situação sui 

generis de Cuba, veja-se: Resolução AG/RES.2438 (XXXIX-O/09), aprovada pela Assembleia Geral da OEA na 

terceira sessão plenária realizada em 3 de junho de 2009, no Trigésimo Nono Período Ordinário de Sessões, a 

qual sustou os efeitos da Resolução VI, de 31 de janeiro de 1962, que excluía a Governo de Cuba do Sistema 

Interamericano, passando a condicionar a participação do mesmo a negociações, como recorda Jo. M. 

Pasqualucci: “Cuba had been excluded from participating in the OAS because it adopted a Marxist-Leninist 

form of government. On 3 June 2009, however, the OAS General Assembly, voted by acclamation to revoke the 

162 resolution that suspended Cuba, thereby allowing Cuba to again participate in the OAS, after negotiations, 

if it so chooses.” (PASQUALUCCI, Jo. M. The practice and procedure of the Inter-American Court of 

Human Rights. University of South Dakota, School of Law.2
nd

 Ed. New York: Cambridge University Press, 

2013, p. 434). 
22

 In verbis: “Artigo 1.(1). A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo da 

Organização dos Estados Americanos que tem como função principal promover a observância e a defesa dos 

direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria.  

(2). A Comissão representa todos os Estados membros que compõem a Organização.  

(3). A Comissão compõe‐se de sete membros, eleitos a título pessoal pela Assembléia Geral da Organização, que 

deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.”  

“Artigo 2.(1). Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez.  

(2). No caso de não haverem sido eleitos os novos membros da Comissão para substituir os membros cujos 

mandatos expiram, estes últimos continuarão no exercício de suas funções até que se efetue a eleição dos novos 

membros.”  

“Artigo 3.  Precedência. Os membros da Comissão, segundo sua antigüidade no mandato, seguir‐se‐ão em ordem 

de precedência ao Presidente e aos Vice‐Presidentes. Quando houver dois ou mais membros com igual 

antigüidade, a precedência será determinada de acordo com a idade.” 
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Suas atribuições moldam-se de acordo com a condição dos Estados perante o Sistema 

Interamericano; de modo que, ainda que um Estado não ratifique a Convenção Americana
23

, 

ou aceite a jurisdição contenciosa da Corte, estará ele sujeito ao Sistema interamericano e, 

consequentemente, a certas atribuições da Comissão
24

. Isto pois, a Comissão Interamericana é 

órgão com dupla base legal e duplo regime jurídico: criada em 1959, pela V Reunião de 

Consulta de Ministros de Relações Exteriores, em Santiago, Chile, foi positivada na Carta da 

OEA, pelo Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos de 1967, 

e, posteriormente, na Convenção Americana de Direitos Humanos, podendo exercer suas 

funções, de modo distinto, a respeito de qualquer Estado membro da OEA
25

. 

A promoção e a proteção dos direitos humanos são a principal função da Comissão. 

Cabe a ela encaminhar recomendações aos governos dos Estados-partes da Convenção para 

que adotem as medidas adequadas à proteção daqueles direitos, realizar estudos e relatórios a 

respeito dos direitos humanos no Continente, requerer informações (dos governos) a respeito 

da adoção de medidas que visem efetivar as previsões da Convenção Americana e submeter 

um relatório anual à Assembleia Geral da OEA sobre a situação dos direitos humanos nos 

países. 

Acrescenta-se a essas atividades, a competência de examinar as comunicações 

apresentadas por indivíduos, grupos de indivíduos ou entidades não governamentais, que 

apontem para denúncias de violação aos direitos consagrados pela Convenção Americana por 

Estados que dela sejam parte
26

 e ainda considerar petições individuais embasadas na 

Declaração Americana, conforme o artigo 20.b de seu Estatuto
27

, quanto aos Estados que não 

são partes à Convenção Americana
28

. Justamente em função dessas competências da 

                                                           
23

 Até a entrega deste trabalho os seguintes membros da OEA, não haviam ratificado a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos: Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Estados Unidos, Guiana, Saint Kittis e 

Nevis, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas. Em 26 de maio de 1988, a República de Trinidad e Tobago 

comunicou sua denúncia à Convenção Americana, a qual entrou em vigor um ano após a data da notificação em 

conformidade com o artigo 78.1 da Convenção. Igualmente, em 10 de setembro de 2012, a República 

Bolivariana da Venezuela denunciou a Convenção.  
24

 MACHADO, op. cit. 407. 
25

 BUERGENTHAL; GROSSMAN; NIKKEN, op cit. p. 91-92. 
26

 Salientamos que o Estado, ao tornar-se parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aceita 

automática e obrigatoriamente a competência da Comissão para examinar essas comunicações, não sendo 

necessária declaração expressa nesse sentido. 
27

 In verbis: “Artigo 20. Com relação aos Estados membros da Organização que não são Partes da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão terá, além das atribuições assinaladas no artigo 18, as seguintes: 

b. examinar as comunicações que lhe forem dirigidas e qualquer informação disponível; dirigir-se ao Governo de 

qualquer dos Estados membros não Partes da Convenção a fim de obter as informações que considerar 

pertinentes; e formular-lhes recomendações, quando julgar apropriado, a fim de tornar mais efetiva a observância 

dos direitos humanos fundamentais;” 
28

 Em relação aos Estados que não ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão 

Interamericana tem, com fulcro no artigo 106 da Carta da OEA, a prerrogativa de promover o respeito e a defesa 

dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização, ou seja, a Comissão tem legitimidade para 
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Comissão que se diz que o órgão se constitui, em última análise, como instância de caráter 

quasi-judicial. 

Nota-se, portanto, uma dupla prerrogativa da Comissão Interamericana: pode ela atuar 

tanto em relação aos Estados que não ratificaram a Convenção Americana, quanto em relação 

aos Estados que a ratificaram. Essa dupla prerrogativa aponta para o que Mazzuoli
29

 

denomina de aspecto bivalente ou bifronte; ou para Carvalho Ramos
30

, um sistema bifásico, 

em vista da indispensável etapa perante a Comissão Interamericana e da segunda (e eventual) 

etapa perante a Corte Interamericana. Portanto, para ingressar à Corte pela via contenciosa, é 

necessário esgotar o procedimento perante a Comissão. 

Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, reconhecida em 

um ou mais Estados-membros da OEA e/ou signatário da Convenção Americana, pode 

apresentar à Comissão Interamericana denúncias ou queixas de violação ao Pacto de San José 

da Costa Rica por parte de um Estado-parte, nos termos do artigo 44 deste
31

. Vê-se, pois, que 

sob o regime da Convenção, a capacidade processual perante a Comissão pode ser exercida 

por qualquer pessoa
32

, física ou jurídica, desde que atendidos, quanto à última, os requisitos 

dados pela legislação interna do Estado em que constituída. Por seu turno, o artigo 23 do 

Regulamento da Comissão
33

, além de dispor no mesmo sentido, estabelece, textualmente, que 

                                                                                                                                                                                     
analisar a compatibilidade da conduta desses Estados com a Declaração Americana sobre Direitos Humanos e, 

cm base nos artigos 18 e 20 de seu Estatuto, pode promover e recomendar que esses Estados adotem medidas 

que visem à proteção dos direitos humanos, requerer informações periódicas sobre a situação dos direitos 

humanos nos Estados, encaminhar relatórios à Assembleia Geral da OEA a respeito disso, fazer observações in 

locu.  
29

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos: Uma análise 

comparativa dos sistemas interamericano, europeu e africano. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2011. Coleção 

Direito e Ciências Afins. V. 9., p. 30. 
30

 CARVALHO RAMOS, 2012. Op. cit., p. 223-224. 
31

 In verbis: “Artigo 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham 

denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado Parte.” 
32

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam 

Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 

172, § 22. 
33

 In verbis “Artigo 23. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização pode apresentar à Comissão petições em seu 

próprio nome ou no de terceiras pessoas, sobre supostas violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme 

o caso, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos “Pacto de San José da Costa Rica”, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San Salvador”, no Protocolo à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, na Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, na Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado 

de Pessoas, e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 

conformidade com as respectivas disposições e com as do Estatuto da Comissão e do presente Regulamento. O 

peticionário poderá designar, na própria petição ou em outro instrumento por escrito, um advogado ou outra 

pessoa para representá-lo perante a Comissão.” 
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"o peticionário poderá designar, na própria petição ou em outro instrumento por escrito, um 

advogado ou outra pessoa para representá-lo perante a Comissão". 

O reconhecimento e a admissibilidade dessas petições condicionam-se ao 

preenchimento dos requisitos do artigo 46.(1) da Convenção
34

, dentre os quais destaca-se o 

necessário esgotamento dos recursos internos
35

. O esgotamento dos recursos internos decorre 

do caráter subsidiário da jurisdição interamericana, em face dos sistemas nacionais de garantia 

dos direitos humanos, que são soberanos e primordiais, e apenas quando se mostrarem 

ineficazes falar-se-á em aplicação da jurisdição internacional, como recordam Brownlie
36

 e 

Pasqualucci
37

 (2013).  

O esgotamento dos recursos internos, contudo, não é exigido nas hipóteses de: (i) 

inexistir na legislação interna recurso apto a tutelar o(s) direito(s) que se alega(m) violado(s); 

(ii) não ter sido permitido à suposta vítima o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou 

tenha sido impedido o seu esgotamento; e (iii) haver demora injustificada na decisão sobre 

o(s) recurso(s)
38

. O ônus da prova acerca do suposto não esgotamento de recursos internos 

recai sobre o Estado demandando. Isto porque, sendo um dever jurídico dele o de fornecer 

recursos judiciais eficazes
39

, não cabe à Corte ou à Comissão a iniciativa de identificar ex 

officio recursos internos a se esgotar.  

A essa determinação acrescenta-se a regra do estoppel, regra de preclusão segundo a 

qual quando o Estado demandado deixar de invocar a exceção preliminar de não esgotamento 

                                                           
34

 In verbis: “Artigo 46.(1).  Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 

seja admitida pela Comissão, será necessário: 

 a.  que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito 

internacional geralmente reconhecidos; 

b.  que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus 

direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

c.  que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e 

d.  que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da 

pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.” 
35

 Carvalho Ramos assinala que a regra de esgotamento dos recursos internos, no âmbito do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, tem um aspecto positivo, pois impõe aos Estados o dever primordial de prover recursos 

internos aptos a reparar e salvaguardar os direitos daqueles sob sua jurisdição. (CARVALHO RAMOS, André 

de. Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.21 

et. seq.) 
36

 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Tradução: Marian Manuela Farrajota; Maria 

João Santos; Victor Richard Stockinger Patrícia Galvão Teles. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 

518-522. 
37

 PASQUALUCCI, 2013, op. cit. p. 94-97. 
38

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Excepciones al Agotamiento de los Recursos 

Internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 

Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, §16. 
39

 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 

Volume II. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editos, 1999. p. 98. 
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dos recursos internos no procedimento perante a Comissão, ficará ele impedido de invocá-lo, 

posteriormente, perante a Corte
40

.  

O trâmite processual perante a Comissão Interamericana é regulado pelos artigos 48 a 

51 da Convenção e pelos artigos 22 a 57 do seu Regulamento. Quando do recebimento de 

uma petição ou comunicação, deve a Comissão, caso admissível o requerimento, solicitar 

informações ao Governo do Estado apontado como responsável pela violação. Uma vez 

recebidas tais informações, ou transcorrido o prazo para o seu envio, a Comissão deve 

verificar se existem ou subsistem os motivos da exordial. Não havendo, ou não subsistindo, 

deve arquivar o expediente, sendo possível declarar a inadmissibilidade ou a improcedência 

do pleito, com base em informações ou provas supervenientes.  

Caso não seja arquivado o feito, a Comissão, com o intuito de comprovar os fatos, 

realizará, com o conhecimento das partes, um exame do assunto que lhe fora apresentado, 

podendo proceder a uma investigação, para a qual poderá solicitar ao Estado quaisquer 

informações que julgar pertinente. Nos casos graves e urgentes, a realização dessa 

investigação pode ocorrer com a mera apresentação de uma petição ou comunicação.  

Em um primeiro momento, a Comissão deve colocar-se à disposição das partes para 

que elas cheguem a uma solução amistosa que observe os direitos humanos reconhecidos no 

Pacto de San José da Costa Rica. Havendo o acordo, incumbe a ela redigir um relatório a ser 

encaminhado às partes e, após, ao Secretário Geral da OEA. Salientamos que “as soluções 

amistosas têm permitido resolver os casos individuais, fazer justiça e, ao mesmo tempo, 

promover alterações legislativas, o que evita novas violações e amplia a proteção dos direitos 

humanos [...]”
41

. 

Caso as partes não cheguem a um acordo, dentro do prazo fixado, a Comissão redigirá 

um relatório expondo os fatos e as suas conclusões do caso. Esse relatório será encaminhado 

aos Estados interessados e, nessa ocasião, a Comissão poderá formular proposições e 

recomendações ao Estado, que tem o prazo de três meses, a contar da remessa do relatório 

para remediar a situação examinada. Não havendo a adoção de medidas por parte do Estado, a 

Comissão interamericana pode, pelo voto da maioria absoluta de seus membros (quatro 

comissionados), emitir sua opinião e conclusões a respeito das questões submetidas à sua 

                                                           
40

 FAÚNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 339. 
41

 No original: “Las soluciones amistosas han permitido resolver casos individuales, hacer justicia y al mismo 

tiempo promover cambios legislativos, lo que evita nuevas violaciones y amplía la protección de los Derechos 

Humanos hasta el futuro, fortaleciendo la democracia.” (GROSSMAN, Claudio. El futuro del sistema 

interamericano de derechos humanos. Saberes: Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales. Facultad 

de Estudios Sociales da Universidad Alfonso X El Sabio – Villanueva de la Cañada. Volumen 3. Madrid: 2005, 

p. 05). 
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apreciação, decidindo se o Estado tomou, ou não, as medidas adequadas, emitindo um novo 

relatório
42

.  

O artigo 25 do Regulamento da Comissão
43

 faculta a ela solicitar, ex officio ou a 

pedido da parte, medidas cautelares
44

 ao Estado para prevenir danos irreparáveis aos direitos 

                                                           
42

 No tocante às diferenças entre os relatórios previstos nos artigos 50 e 51 da Convenção Americana e suas 

naturezas, cf.: FAÚNDEZ LEDESMA, Hector. El sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos: aspectos institucionales y procesales. 3. ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2004. pp. 472-499; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Control de 

Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(Artículos 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-

19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 51 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997. Serie A 

No. 15; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Ciertas Atribuciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13. 
43

In verbis: “Artigo 25. 

1. Com fundamento nos artigos 106 da Carta da Organização dos Estados Americanos, 41.b da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, 18.b do Estatuto da Comissão e XIII da Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido de parte, solicitar 

que um Estado adote medidas cautelares. Essas medidas, tenham elas ou não conexão com uma petição ou caso, 

deverão estar relacionadas a situações de gravidade e urgência que apresentem risco de dano irreparável às 

pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso pendente nos órgãos do Sistema Interamericano. 

2. Nas tomadas de decisão a que se refere o parágrafo 1, a Comissão considerará que: 

a. “gravidade da situação” significa o sério impacto que uma ação ou omissão pode ter sobre um direito 

protegido ou sobre o efeito eventual de uma decisão pendente em um caso ou petição nos órgãos do Sistema 

Interamericano; 

b. a “urgência da situação” é determinada pelas informações que indicam que o risco ou a ameaça são iminentes 

e podem materializar-se, requerendo dessa maneira ação preventiva ou tutelar; e 

c. “dano irreparável” significa os efeitos sobre direitos que, por sua natureza, não são suscetíveis de reparação, 

restauração ou indenização adequada. 

3. As medidas cautelares poderão proteger pessoas ou grupos de pessoas, sempre que o beneficiário ou os 

beneficiários puderem ser identificados ou forem identificáveis por sua localização geográfica ou seu 

pertencimento ou vínculo a um grupo, povo, comunidade ou organização. 

4. Os pedidos de medidas cautelares dirigidos à Comissão deverão conter, entre outros elementos: 

a. os dados das pessoas propostas como beneficiárias ou informações que permitam identificá-las; 

b. uma descrição detalhada e cronológica dos fatos que sustentam a solicitação e quaisquer outras informações 

disponíveis; e 

c. a descrição das medidas de proteção solicitadas. 

5. Antes de decidir sobre a solicitação de medidas cautelares, a Comissão exigirá do Estado envolvido 

informações relevantes, salvo nos casos em que a iminência do dano potencial não admita demora. Nestas 

circunstâncias, a Comissão revisará a decisão adotada o quanto antes possível ou, o mais tardar, no período de 

sessões seguinte, levando em consideração as informações fornecidas pelas partes. 

6. Ao considerar o pedido, a Comissão levará em conta seu contexto e os seguintes elementos: 

a. se a situação foi denunciada às autoridades pertinentes ou se há motivos para isso não poder ser feito; 

b. a identificação individual dos beneficiários propostos das medidas cautelares ou a determinação do grupo a 

que pertencem ou estão vinculados; e 

c. a expressa conformidade dos potenciais beneficiários, quando a solicitação for apresentada por terceiros, salvo 

em situações em que se justifique a ausência de consentimento. 

7. As decisões de concessão, ampliação, modificação e suspensão de medidas cautelares serão emitidas através 

de resoluções fundamentadas que incluirão, entre outros, os seguintes elementos: 

a. a descrição da situação e dos beneficiários; 

b. a informações aportadas pelo Estado, se disponíveis; 

c. as considerações da Comissão sobre os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade; 

d. se aplicável, o prazo de vigência das medidas cautelares; e 

e. os votos dos membros da Comissão. 
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dos indivíduos sob sua jurisdição nos casos de gravidade e urgência, independentemente de o 

caso estar pendente de análise
45

. Ao considerar a gravidade e urgência da situação, deverá 

ponderar: (i) se a situação de risco foi denunciada perante as autoridades competentes, ou por 

que não foi feito; (ii) os potenciais beneficiários das medidas; e (iii) se há concordância dos 

beneficiários quanto à possível concessão da medida.  

Previamente ao deferimento da medida cautelar, é preciso requerer ao Estado 

informações relevantes a respeito da mesma, salvo se a urgência justificar a sua outorga 

imediata. Uma vez adota pelo Estado, o mesmo pode, a qualquer momento, apresentar pedido 

para fazer cessar os efeitos da medida cautelar. A outorga e a adoção dessas medidas não 

constituem pré-julgamento sobre a suposta violação aos direitos protegidos na Convenção 

Americana. 

                                                                                                                                                                                     
8. A concessão dessas medidas e sua adoção pelo Estado não constituirão prejulgamento de qualquer violação 

dos direitos protegidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou em outros instrumentos aplicáveis. 

9. A Comissão avaliará periodicamente, de ofício ou a pedido de parte, as medidas cautelares vigentes, a fim de 

mantê-las, modificá-las ou suspendê-las. Em qualquer momento, o Estado poderá apresentar uma petição 

devidamente fundamentada para a Comissão deixar sem efeito as medidas cautelares vigentes. A Comissão 

solicitará as observações dos beneficiários antes de decidir sobre a petição do Estado. A apresentação de tal 

pedido não suspenderá a vigência das medidas cautelares outorgadas. 

10. A Comissão poderá tomar as medidas de acompanhamento apropriadas, como requerer às partes interessadas 

informações relevantes sobre qualquer assunto relacionado com a concessão, observância e vigência das medidas 

cautelares. Essas medidas poderão incluir, quando pertinente, cronogramas de implementação, audiências, 

reuniões de trabalho e visitas de acompanhamento e revisão. 

11. Além dos casos contemplados no parágrafo 9, a Comissão poderá suspender ou revisar uma medida cautelar 

quando os beneficiários ou seus representantes, injustificadamente, se abstiverem de responder de forma 

satisfatória à Comissão sobre os requisitos propostos pelo Estado para sua implementação. 

12. A Comissão poderá apresentar um pedido de medidas provisórias à Corte Interamericana de acordo com as 

condições estabelecidas no artigo 76 deste Regulamento. Se no assunto já tiverem sido outorgadas medidas 

cautelares, estas manterão sua vigência até a Corte notificar as partes sua resolução sobre o pedido. 

13. Diante da decisão de indeferimento de um pedido de medidas provisórias pela Corte Interamericana, a 

Comissão só considerará um novo pedido de medidas cautelares se surgirem fatos novos que o justifiquem. Em 

todo caso, a Comissão poderá considerar o uso de outros mecanismos de monitoramento da situação. 
44

 Pontue-se que essas medidas cautelares, todavia, não se confundem com as medidas provisórias que podem ser 

deferidas pela Corte Interamericana e que constituem objeto deste trabalho, uma vez que aquelas são de 

competência da Comissão Interamericana, enquanto que as medidas provisórias são ditadas apenas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 
45

 O exercício dessa competência da Comissão Interamericana pode ser visto, por exemplo, nas medidas 

cautelares outorgadas no caso MC 382/10 – Comunidades Indígenas da Margem do Rio Xingú, Pará, Brasil, 

no qual a Comissão outorgou medidas cautelares a favor dos membros das comunidades indígenas da margem 

do Rio Xingú, ao argumento de que a vida e a integridade pessoal dos beneficiários estaria em risco pelo 

impacto da construção da Hidrelétrica Belo Monte. Na oportunidade, a Comissão solicitou que o Brasil 

suspendesse imediatamente o Projeto da Planta Hidrelétrica Belo Monto e que impedisse a execução das obras 

até que observadas as seguintes condições mínimas: (i) a realização de processo de consulta prévia, livre, 

informada, de boa-fé, culturalmente adequada e com o objetivo de chegar a um acordo, em relação a cada uma 

das comunidades indígenas beneficiárias da medida cautelar; (ii) que assegurasse que as comunidades 

indígenas tivessem acesso a um Estudo de Impacto Ambiental em formato acessível, inclusive nos idiomas das 

comunidades; e (iii) adotasse medidas para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros dos povos 

indígenas em isolamento voluntário e que prevenissem a disseminação de doenças e epidemias (como a 

malária) entre as comunidades indígenas beneficiárias da medida cautelar. 
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A interlocução entre a Comissão e Corte Interamericana dá-se apenas em relação aos 

Estados que ratificaram a Convenção Americana, conforme o artigo 19 do Estatuto da 

Comissão
46

, seja em relação aos casos urgentes, seja em relação aos exames de fundo. A 

Comissão somente poderá submeter à Corte os casos referentes aos Estados que, 

expressamente, reconhecerem a competência jurisdicional do Tribunal, de acordo com a 

previsão do artigo 62 da Convenção Americana
47

. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José, Costa Rica, é uma 

instituição jurídica autônoma, segundo o artigo 1 de seu Estatuto
48

, cujo objetivo é interpretar 

e aplicar a Convenção Americana e os demais tratados de direitos humanos que integram o 

Sistema Interamericano. É composta por sete juízes, eleitos a título pessoal dentre os juristas 

de mais alta autoridade moral, e de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, 

desde que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções 

judiciais de seus países.  

Para Machado
49

, a Corte não é um tribunal permanente, ao contrário da Corte 

Europeia de Direitos Humanos, pois os seus julgamentos não ocorrem de forma contínua 

                                                           
46

 In verbis: “Artigo 19. Com relação aos Estados Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a 

Comissão exercerá suas funções de conformidade com as atribuições previstas na Convenção e neste Estatuto 

e, além das atribuições estipuladas no artigo 18, terá as seguintes: 

a. atuar com respeito às petições e outras comunicações de conformidade com os artigos 44 a 51 da 

Convenção; 

b. comparecer perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos previstos na Convenção; 

c. solicitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos que tome as medidas provisórias que considerar 

pertinente sobre assuntos graves e urgentes que ainda não tenham sido submetidos a seu conhecimento, quando 

se tornar necessário a fim de evitar danos irreparáveis às pessoas; 

d. consultar a Corte a respeito da interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou de outros 

tratados concernentes à proteção dos direitos humanos dos Estados americanos; 

e. submeter à Assembléia Geral projetos de protocolos adicionais à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da referida Convenção outros 

direitos e liberdades; e 

f. submeter à Assembléia Geral para o que considerar conveniente, por intermédio do Secretário-Geral, 

propostas de emenda à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.” 
47

 In verbis: “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 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 

aos 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.” 
48

 In verbis: “Artigo 1. A Corte Interamericana de Direitos humanos é uma instituição judiciária autônoma cujo 

objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce suas 

funções em conformidade com as disposições da citada Convenção e deste Estatuto.” 
49

 MACHADO, op. cit. p. 414. 
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durante o ano, mas através de sessões ordinárias e extraordinárias. Em contraponto, García 

Ramírez
50

, em posição com a qual nos filiamos, alega que a Corte trata-se de tribunal 

permanente, pois não cessa atenção aos assuntos sob sua incumbência, através da atuação 

permanente de sua Secretaria. 

Consoante o artigo 2 de seu Estatuto
51

, a Corte detém função jurisdicional (ou 

contenciosa) e consultiva. Sem prejuízo à competência contenciosa, exerce competência 

consultiva a qual permite aos Estados-membros da OEA – ou aos órgãos enumerados no 

Capítulo X da Carta da Organização –, mesmo que não reconheçam a competência 

contenciosa da Corte, consultá-la sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados 

referentes à proteção dos direitos humanos
52

 nos termos do artigo 64.1 da Convenção 

Americana
53

. 

As Opiniões Consultivas, resultantes do exercício dessa competência, constituem 

interpretação autorizada das normas da Convenção e fundamento de futuras interpretações, 

não implicando em necessária vinculação dos Estados a elas, pois não há obrigatoriedade da 

observância de seu conteúdo
5455

.  

Essa característica não afasta, porém, a relevância das opiniões consultivas, que têm 

conferido uniformidade e consistências a interpretações da Convenção e sido mecanismo de 

influência doutrinária e principiológica por parte da Corte
56

. 

O exercício da competência contenciosa é visto no julgamento de casos em que os 

Estados partes da Convenção supostamente violaram algum dos preceitos dessa e em relação 

à solicitação de medidas provisórias, como se verá. A competência jurisdicional da Corte 

                                                           
50

 GARCÍA RAMÍREZ, 2006, op. cit., p. 43. 
51

 In verbis: “Artigo 2. 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.” 
52

 Destaque que há um limite material para a Corte profira uma resposta às Opiniões Consultivas. Em três 

oportunidades, a Corte negou a solicitação de respostas às consultas que lhe foram feitas. Na primeira 

oportunidade, em 10 de maio de 2005, negou a solicitação feita pela Costa Rica por entender que sua resposta 

poderia resultar em pronunciamento indireto de assunto litigioso ainda não resolvido a nível interno, nem 

submetido ao Sistema Interamericano; após, em 24 de junho de 2005, negou a solicitação feita pela Comissão 

Interamericana por já ter estabelecido os critérios que a se buscava esclarecer; o mesmo ocorreu em 27 de janeiro 

de 2009 quando negou a solicitação de consulta feita pela Comissão por entender que a questão referente à 

proteção dos direitos das crianças já se encontrava consolidada em sua jurisprudência e em outras opiniões 

consultivas.  
53

 In verbis:  “Artigo 64.(1). Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação 

desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 

americanos.  Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da 

Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.” 
54

 MEDINA QUIROGA, op. cit., p. 04. 
55

 Até a entrega deste trabalho, a Corte Interamericana publicou vinte e duas Opiniões Consultivas sobre os mais 

variados temas, tendo negado três petições de solicitação de Opinião Consultiva.  
56

 PASQUALUCCI, 2013, op. cit. p. 80. 
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Interamericana é, entretanto, limitada, como referimos, aos Estados que, expressamente, 

reconheçam-na. Logo, um Estado apenas poderá ser demandado perante a Corte se aceitar a 

sua competência contenciosa e nos termos das reservas opostas por ele, se houver
57

, e se 

observado o caráter subsidiário da jurisdição internacional. 

Quatro são as arestas, decorrentes do artigo 62 da Convenção Americana e dos artigos 

28 e 29 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969
58

, pelas quais a 

competência contenciosa da Corte deve ser analisada: (i) ratione materiae, segundo a qual a 

competência do Tribunal limita-se ao reconhecimento de casos de violação de direitos 

humanos consagrados nos tratados do Sistema Interamericano, não podendo ser aplicados 

diretamente os tratados do sistema universal ou de outros sistemas regionais, que apenas serão 

utilizados como parâmetro interpretativo
59

; (ii) ratione personae, segundo a qual a jurisdição 

apura a responsabilidade internacional dos Estados contra seres humanos
60

; (iii) ratione 

temporis, segundo a qual apenas podem ser reconhecidas supostas violações à Convenção 

Americana, a partir da data em que o Estado ratificou-a e aceitou a sua competência 

contenciosa do Tribunal, com exceção aos casos de desaparecimento forçado ou de 
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 Nos termos do artigo 75 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a mesma pode ser objeto de 

reserva desde que feita em conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados. A Corte, entretanto, em sua Opinião Consultiva nº 02, de 1982, consolidou que as reservas não podem 

ser interpretadas de modo a conduzir ou limitar o gozo e exercício de direitos e liberdades reconhecido na 

Convenção em maior medida do que na limitação nela prevista, aquela do artigo 27 que reconhece a 

possibilidade de suspensão – salvo dos direitos previstos nos artigos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 e 23 da 

Convenção – das garantias em casos de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameaça a 

independência ou segurança do Estado Parte. 
58

 In verbis:  “Artigo 28. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de 

outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que 

deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte.” 

“Artigo 29. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, 

um tratado obriga cada uma da partes em relação a todo o seu território.” 
59

Lixinski salienta que a Corte Interamericana tem utilizado de ferramentas interpretativas para expandir sua 

competência sobre áreas do direito internacional não contempladas, expressamente, pelos tratados do Sistema 

Interamericano. Para ele, o uso de “elementos externos” faz do Sistema Interamericano parte do larger system of 

international law e contribui para a unidade do direito internacional (LIXINSKI, Lucas. Treaty Interpretation by 

the Inter-American Court of Human Rights: Expansionism at the Service of the Unity of International Law. The 

European Journal of International Law.V. 21. Nº 3. 2010. pp. 585-604). 
60

 Sublinhe-se que a Corte já aventou hipótese de exceção da competência ratione personae, nos casos Huilca 

Tecse Vs. Perú e Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, ao compreender que pessoas jurídicas podem ser consideradas 

vítimas, se a violação se dá em face de seus acionistas. Mais recentemente, essa exceção foi ratificada na 

Opinião Consultiva nº 22 de 26 de fevereiro de 2016. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. 

Serie C No. 121; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa 

Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 

107; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Titularidad de derechos de las personas 

jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, en 

relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador. Opinión 

Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 2016. Serie A No. 22.) 
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inobservância do dever de investigar por parte do Estado
61

; e (iv.) ratione loci, segundo a qual 

a competência é delimitada, espacialmente, na jurisdição dos Estados-Membros da 

Convenção Americana
62

. 

Diferentemente do que ocorre na Corte Europeia de Direitos Humanos, apenas a 

Comissão e os Estados partes podem apresentar um caso à Corte Interamericana, de modo que 

as vítimas e seus familiares apenas atuarão no feito após a admissão da demanda, conforme 

artigo 25.1 do seu Regulamento da Corte
63

, quando poderão apresentar suas solicitações, 

argumentos e provas
64

. Desta forma, “os fatos expostos pela Comissão determinam o limite 

objetivo e subjetivo do objeto do processo, não podendo ser agregados novos fatos ou novas 

vítimas.” 
65

.  

No tocante à determinação dos fatos objeto da controvérsia, Faúndez Ledesma
66

 

pondera que para uma parcela da doutrina cabe exclusivamente à Comissão estabelecer os 

fatos objeto de análise da demanda. Para ele, porém, se encerrada a controvérsia a respeito 

dos fatos que originaram a demanda, pode a Corte aderir aos fatos apresentados pela 

Comissão, mas também pode qualificá-los de forma distinta à sugerida pelas partes, ou ainda 

analisar novos fatos, pois é dela a obrigação de determinar se os fatos denunciados 

constituem, ou não, uma violação à Convenção. A obrigação de estabelecer os fatos, contudo, 

não vincula a Corte a aceitar e seguir a qualificação jurídica dos fatos apresentada pela 

Comissão ou pelo Estado demandando – ainda que este reconheça a responsabilidade 

internacional pela ocorrência dos mesmos -, tampouco a exime de emitir seu próprio 

pronunciamento a respeito.  

                                                           
61

 No Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil a Corte consolidou a relativização de 

sua competência ratione temporis nos casos de desaparecimento forçado, ao argumento de que os atos violatório 

de direitos humanos de caráter contínuo ou permanente perduram durante todo o tempo, mantendo-se sua 

inconformidade com a obrigação internacional de respeitar os direitos prescritos na Convenção Americana, de 

modo que enquanto não se conhece a sorte, o paradeiro ou os despojos das vítimas de desaparecimento forçado, 

a Corte tem competência ratione temporis para conhecer de demanda atinente a esse fato ou a omissões do 

Estado, independentemente da data em que reconhecida a sua competência jurisdicional (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) 

Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Serie C 

No. 219.) 
62

 MACHADO, op. cit., p. 416-417. 
63

 In verbis: “Artigo 25. (1). Depois de notificado o escrito de submissão do caso, conforme o artigo 39 deste 

Regulamento, as supostas vítimas ou seus representantes poderão apresentar de forma autônoma o seu escrito de 

petições, argumentos e provas e continuarão atuando dessa forma durante todo o processo.” 
64

 Para crítica acerca da impossibilidade das vítimas ingressarem por via própria à Corte Interamericana, veja-se: 

CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto; VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte 

Interamericana de Derechos humanos. 2. ed. atual. y ampl. San José da Costa Rica: Corte Interamericana de 

Derechos Humanos/ACNUR, 2004. p. 10-11. 
65

 CARVALHO RAMOS, 2012, op. cit. 227. 
66

 FAÚNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 786-792 
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Desse modo, à Corte é facultado, com base no princípio iura novit curia, aplicar 

disposições jurídicas pertinentes em uma causa, mesmo quando as partes não as invoquem 

expressamente. Trata-se de um dever de largo respaldo na jurisprudência contenciosa 

interamericana, aplicado nos casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y 

Tobago
67

, Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú
68

, Blake Vs. Guatemala
69

, Durand y Ugarte Vs. 

Perú
70

, Godínez Cruz Vs. Honduras
71

 e Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
72

.  

O procedimento jurisdicional perante a Corte inicia-se com a apresentação do informe 

de mérito pela Comissão ou pela provocação de um Estado, desde que tenha aceitado a sua 

competência jurisdicional, fundamentando a suposta violação à Convenção Americana e 

sendo regulado pelos artigos 34 a 69 do Regulamento da Corte. A petição interposta deve 

preencher os requisitos previstos no artigo 35.1 do Regulamento
73

 se apresentada pela 

Comissão e os do artigo 36.1
74

, se apresentada pelo Estado. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hilaire Constantine y Benjamin y otros 

Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 97, § 

152, 170, 187. 
68

 Ibidem. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 

1999. Serie C No. 52, §178. 
69

 Ibidem. Caso Blake. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, §112. 
70

 Ibidem. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, §76. 
71

 Ibidem. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 05, § 172. 
72

 Ibidem. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 04, 

§ 163. 
73

 In verbis: “Artigo 35.(1). O caso será submetido à Corte mediante apresentação do relatório ao qual se refere o 

artigo 50 da Convenção, que contenha todos os fatos supostamente violatórios, inclusive a identificação das 

supostas vítimas. Para que o caso possa ser examinado, a Corte deverá receber a seguinte informação:  

a. os nomes dos Delegados;  

b. os nomes, endereço, telefone, correio eletrônico e fac-símile dos representantes das supostas vítimas 

devidamente credenciados, se for o caso;  

c. os motivos que levaram a Comissão a apresentar o caso ante a Corte e suas observações à resposta do Estado 

demandado às recomendações do relatório ao qual se refere o artigo 50 da Convenção;  

d. cópia da totalidade do expediente ante a Comissão, incluindo toda comunicação posterior ao relatório ao que 

se refere o artigo 50 da Convenção;  

e. as provas que recebeu, incluindo o áudio ou a transcrição, com indicação dos fatos e argumentos sobre os 

quais versam. Serão indicadas as provas que se receberam em um procedimento contraditório; 

f. quando se afetar de maneira relevante a ordem pública interamericana dos direitos humanos, a eventual 

designação dos peritos, indicando o objeto de suas declarações e acompanhando seu currículo; 

g. as pretensões, incluídas as que concernem a reparações.” 
74

 In verbis: “Artigo 36.(1). Um Estado parte poderá submeter um caso à Corte conforme o artigo 61 da 

Convenção, através de um escrito motivado que deverá conter a seguinte informação:  

a. os nomes dos Agentes e Agentes assistentes e o endereço no qual se considerarão oficialmente recibidas as 

comunicações pertinentes; 

b. os nomes, endereço, telefone, correio eletrônico e fac-símile dos representantes das supostas vítimas 

devidamente credenciados, se for o caso; 

c. os motivos que levaram o Estado a apresentar o caso ante a Corte; 

d. cópia da totalidade do expediente ante a Comissão, incluindo o relatório ao qual se refere o artigo 50 da 

Convenção e toda comunicação posterior a esse relatório; 

e. as provas que oferece, com indicação dos fatos e argumentos sobre os quais versam; 

f. a individualização dos declarantes e o objeto de suas declarações. No caso dos peritos, deverão ademais 

remeter seu currículo e seus dados de contato;” 
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Recebido o caso, o Secretário deve notificar a sua apresentação à Presidência, às 

partes e à suposta vítima, sendo designado prazo para que o Estado credencie seus agentes 

delegados junto ao Tribunal. Se verificado, no exame da preliminar, que algum requisito 

formal não foi observado, a Presidência solicitará que o mesmo seja sanado no prazo máximo 

de vinte dias, conforme o artigo 38 do  Regulamento da Corte
75

.   

Notificada a suposta vítima, ela tem o prazo de dois meses para apresentar seu escrito 

de petições, argumentos e provas, declarantes e pretensões de acordo com a previsão do artigo 

40 do Regulamento da Corte
76

. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa, o Estado demandado terá o mesmo prazo para apresentar suas considerações ao 

Tribunal, oportunidade em que deve indicar se aceita as pretensões da demandada ou se as 

contradiz, e apresentar as suas considerações preliminares – observada a regra do estoppel -, 

as provas que oferecerá, os declarantes e os fundamentos de direito, as observações quanto às 

reparações e às custas solicitadas e as conclusões pertinentes.  

Os fatos não contestados pelo Estado e as pretensões não expressamente 

controvertidas, podem ser tidos como incontroversos. As exceções preliminares opostas não 

suspendem o procedimento quanto ao mérito, sendo facultado às partes apresentar 

observações sobre elas no prazo de trinta dias a contar do recebimento das mesmas. 

A demanda apresentada à Corte pode encerrar-se por quatro circunstâncias: (i) 

aceitação dos fatos por parte do Estado demandado; (ii) allanamiento das pretensões que 

constam no escrito de submissão do caso ou no escrito de solicitações, argumentos e provas; 

(iii) solução amistosa; ou (iv) sentença, conforme se depreende do Capítulo VI, artigos 61 a 

64, do Regulamento da Corte. Iniciado o processo de averiguação de responsabilidade 

internacional do Estado demandado por suposta violação aos direitos consagrados no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, as sentenças e as resoluções que põe fim ao processo 

são de competência exclusiva do Tribunal, conforme artigo 31.1 de seu Regulamento
77

, 

enquanto as demais resoluções podem ser ditadas pela Corte ou ainda pelo seu Presidente.  

Analisados os argumentos apresentados em memoriais e nas audiências, a Corte deve 

proferir sentença fundamentada, a qual consiste no consenso do Órgão e que é definitiva e 

                                                           
75

 In verbis “Artigo 38. Exame preliminar da submissão do caso. Se no exame preliminar da submissão do caso, 

a Presidência verificar que algum requisito fundamental não foi cumprido, solicitará que seja sanado no prazo de 

20 dias.” 
76

 In verbis: “Artigo 40. Escrito de petições, argumentos e provas 1. Notificada a apresentação do caso à suposta 

vítima ou aos seus representantes, estes disporão de um prazo improrrogável de dois meses, contado a partir do 

recebimento desse escrito e de seus anexos, para apresentar autonomamente à Corte seu escrito de petições, 

argumentos e provas.” 
77

In verbis:  “Artigo 31.(1). As sentenças e resoluções que ponham fim ao processo são de competência 

exclusiva da Corte.” 
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inapelável, sendo cabível apenas pedido de interpretação – em caso de divergência sobre o seu 

sentido ou alcance – no prazo noventa dias a partir da data de sua notificação, de acordo com 

os artigos 66.(1)
78

 e 67
79

 da Convenção Americana e 68 de seu Regulamento. Os juízes que 

participaram do julgamento podem, conforme viabilizam as previsões dos artigos 66.(2) da 

Convenção
80

 e 67.(4) do Regulamento da Corte
81

, acrescentar à sentença seu voto dissidente 

ou concordante (ou “razonado”). Ainda que possa ser fracionada em três partes (sentença de 

exceções preliminares, sentença de mérito e sentença de reparações), é na sentença de 

reparações que se apuram as consequências decorrentes da responsabilidade internacional do 

Estado; é a partir dela que as determinações da Corte se tornam exigíveis ao Estado 

demandado, nos termos do artigo 68.(1) da Convenção Americana
82

.  

Porém, essa exigência não se encerra nas sentenças de reparações. Também são 

exigíveis, como se verá, as resoluções de medidas provisórias, as quais a Corte tem 

competência para ditar, pois insertas na competência jurisdicional do Tribunal. Essas medidas 

foram absorvidas do direito interno, sendo hoje amplamente aplicadas em distintos tribunais 

internacionais. Entretanto, a influência que essas medidas, atualmente, podem exercer no 

Sistema Interamericano é consequência de sua evolução no plano internacional e em tribunais.   

 

 

1.2 A EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

INTERNACIONAL 

 

O Século XX provocou diversas modificações no Direito Internacional, sendo uma das 

mais notáveis a instituição de distintas instâncias judiciais de caráter permanente, no plano 

supranacional, com vistas à concretização da justiça internacional
83

, principalmente, de 

proteção de direitos humanos. Nesse contexto, têm importância fundamental os tribunais 

internacionais sobre direitos humanos, aos quais podem ser submetidas controvérsias sobre 

                                                           
78

In verbis: “Artigo 66. (1). A sentença da Corte deve ser fundamentada.” 
79

In verbis: “Artigo 67. 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.” 
80

In verbis: “Artigo 66.(2). Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer 

deles terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual.” 
81

In verbis:  “Artigo 67.(4). Os votos concordantes ou dissidentes serão assinados pelos Juízes que os sustentem 

e pelo Secretário.” 
82

In verbis: “Artigo 68.(1). Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo 

caso em que forem partes.” 
83

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os tribunais internacionais contemporâneos. Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2013, p. 25. 
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violações a direitos consagrados em tratados internacionais, tais como a Corte Europeia, em 

atividade desde 1953; a Corte Interamericana, desde 1978; e a Corte Africana, desde 2006.  

A proliferação de tribunais internacionais levou a sociedade internacional a “um 

processo de jurisdicionalização [...], atribuindo-se a eles competências antes adstritas às cortes 

nacionais ou simplesmente não reguladas”
84

. O surgimento de distintos tribunais 

internacionais, sobretudo os com vistas à proteção dos direitos humanos, não apenas habilitou 

o indivíduo perante a ordem internacional
85

, como possibilitou que instâncias especializadas 

analisem os direitos a elas socorridos e promoveu o desenvolvimento teórico e jurisprudencial 

da matéria. 

Nesse sentido, paulatinamente, a competência exclusiva do direito interno – de adotar 

medidas provisórias com o intuito de impedir que a longa duração de um processo 

prejudicasse a eficácia da sentença final proferida pelo órgão competente -, se transpôs para o 

ordenamento jurídico internacional. Essa competência então dos Estados de conceder medidas 

provisórias ante a iminência de um dano irreparável, ou frente à preocupação e à necessidade 

de assegurar a realização futura de dada situação jurídica, quando concedida aos tribunais 

internacionais, ampliou a jurisdição internacional, reduzindo o domínio reservado do Estado
86

 

87
, sendo contemplada em distintos tratados

88
, como a Convenção das Nações Unidas sobre o 
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 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 152. 
85

 Cançado Trindade pontua que o fator determinante para a proteção e posição dos indivíduos na esfera 

internacional reside no reconhecimento de sua capacidade processual, na faculdade do mesmo recorrer a órgãos 

de supervisão internacional. Para ele, o reconhecimento do direito de petição ao indivíduo, no plano 

internacional, veio sanar as insuficiências do sistema de proteção diplomática, pois a consagração do sistema de 

petições pelo qual o indivíduo pode acudir, em seu nome, a salvaguarda de seus direitos perante um órgão 

internacional, ainda que contra seu Estado, somada às garantias coletivas de proteção dos direitos humanos 

constituem o traço mais marcante do “novo” sistema de proteção internacional dos direitos humanos 

(CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos: fundamentos 

jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991) 
86

 O domínio reservado dos Estados vislumbra-se em questões de competência estatal, da jurisdição estatal, que 

não estão vinculadas ao direito internacional. Esse, todavia, não é absoluto, ao passo que “A relatividade do 

conceito do domínio reservado é ilustrada pela regra segundo a qual um Estado não pode alegar as disposições 

do seu próprio Direito nem as deficiências desse em resposta a uma reclamação contra si dirigida por uma 

alegada violação das suas obrigações nos termos do Direito Internacional, ou também, pelo facto de uma 

obrigação internacional específica poder remeter o Direito nacional para descrever um estatuto a ser criado ou 

protegido. [...] se uma questão pertence prima facie ao domínio reservado por causa da sua natureza e da sua 

formulação habitual, então podem ser criadas presunções contra qualquer restrição a esse domínio.” 

(BROWNLIE, Op. cit., p. 313-314). 
87

 REY ANAYA, Ángela Margarita; REY CANTOR, Ernesto. Medidas cautelares y medidas provisionales ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Revista Jurídica, 14. Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES). Buenos Aires, 2010, p. 129. 
88

 Para fins deste trabalho, o termo “tratado” designa o acordo internacional concluído por escrito entre Estados – 

ou entre Estados e Organizações Internacionais, ou entre Organizações Internacionais – e regido pelo Direito 

Internacional, que conste ou de um instrumento único, ou de dois ou mais instrumentos conexos, 

independentemente de denominação específica, conforme conceituam os artigos 1.a e 2.1.a das Convenções de 

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e de 1986, respectivamente.   
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Direito do Mar (artigo 290)
89

, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (artigo 

63.2
90

), e, consequentemente, aplicadas por distintos tribunais internacionais.  

A aplicação de medidas provisórias no direito internacional decorreu, também, da 

necessidade de uma decisão rápida no âmbito internacional. Enquanto no direito interno, 

existiam outros mecanismos que possibilitavam o trâmite e a proteção mais célere dos direitos 

em litígio, tais como procedimento sumário e sumaríssimo, os tribunais internacionais não 

contam com mecanismo semelhante, de maneira que as medidas provisórias passaram a 

constituir o único meio para conferir uma resposta urgente a determinados casos
91

. 

Pontua-se que o conceito de “medida provisional” não encontra unanimidade na 

doutrina internacional. Todavia, filiamo-nos à definição de Gonzáles Napolitano
92

, segundo a 

qual essas medidas, na jurisdição internacional, são as ações ou abstenções determinadas por 

juízes ou árbitros internacionais competentes, nos casos de urgência, com o intuito de 

preservar os direitos das partes ou os bens jurídicos em litígio, bem como a própria eficácia do 

processo, o que inclui a proteção tanto de meios de prova, quanto de indivíduos ou, ainda, 

para impedir que a situação se agrave. 

Igualmente, a denominação dessas mesmas é objeto de distintas designações. Se de um 

lado são chamadas de medidas provisórias, de medidas cautelares, ou de “medidas 

precautórias”; de outro, são chamadas de medidas provisórias, medidas interinas ou, ainda, de 

medidas de urgência. Todavia, nos parece mais adequada a denominação “medidas 

provisórias”, já que, no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, essas são 

as medidas proferidas pela Corte Interamericana, frente a situação de gravidade e urgência
93

 

(nos termos do artigo 63.[2] da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), enquanto 

que as medidas de urgência são aquelas preliminarmente requeridas exclusivamente pelo 

Presidente do referido Tribunal quando esse não está reunião (artigo 27.6 do Regulamento da 
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 A Convenção de Montego Bay, de 1982, prevê a possibilidade de o Tribunal Internacional do Direito do Mar 

(competente para julgar as controvérsias relativas a esse ramo do direito internacional) conferir medidas 

provisórias para preservar os direitos das partes e para impedir que sejam causados danos ao “meio marinho” 

enquanto não adotada a decisão definitiva (artigo 290.[1]). Do mesmo modo, a Convenção prevê que a 

possibilidade de modificação das medidas provisórias (artigo 290.[5]). 
90

In verbis: “Artigo 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.” 
91

 GONZÁLEZ NAPOLITANO, Silvina S. Obligatoriedad y eficacia de las medidas provisionales en la 

jurisdicción internacional. Buenos Aires, 2008. p. 65 
92

 Idem, p. 63 
93

 As medidas provisórias proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, objeto deste trabalho, 

serão analisadas no Capítulo 2. 
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Corte Interamericana de Direitos Humanos
94

), e as medidas cautelares são as adotadas pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (artigo 25 de seu Regulamento).   

Tampouco a natureza das medidas provisórias encontra unanimidade na doutrina. Para 

González Napolitano
95

, porém, considerar essas medidas como procedimento especial de 

caráter instrumental decorre do fato de que elas, na maioria dos regulamentos dos tribunais 

internacionais, encontrarem-se em capítulo intitulado “procedimento”. A doutrinadora sinala 

que se pode defender que as medidas não possuem tal natureza, pois a natureza procedimental 

está relacionada a questões relativas à condução do processo, à relação entre as partes e entre 

as partes e o tribunal, o que não seria o caso das medidas provisórias. Desta forma, entende-se 

que as medidas possuem um caráter dual, ao passo que são um incidente, mas não só um mero 

procedimento. 

As medidas provisórias, via de regra, podem ser classificadas como instrumentais 

(acessórias ao processo principal), provisórias ou temporais (não se prolongam 

indefinidamente), revogáveis, modificáveis, excepcionais (apenas concedidas se 

demonstrados certos pressupostos) e discricionárias
96

.  

No tocante à classificação das medidas provisórias, essas podem variar segundo: (i) o 

momento em que solicitadas, podendo ser requeridas durante o processo principal, antes dele 

iniciar-se ou, até mesmo, independentemente da vinculação a um litígio internacional; (ii) o 

objeto de proteção e a finalidade, amparando, tanto bens (materiais ou imateriais, como 

direitos), quanto pessoas e atos processuais, ou para assegurar que a controvérsia não se 

estenda ou se agrave
97

; (iii) os efeitos que produzem, que podem manter e conservar o direito 

existente no momento do pedido, ou alterar a situação desse direito; (iv) o requerente; (v) o 

seu conteúdo, que será genérico ou específico; (vi) a autoridade que as confere, podendo ser 

conferidas pelo tribunal (seja o mesmo que discute ou discutirá a causa principal, seja outro 

tribunal, como permite o Tribunal Internacional de Direito do Mar) e (vii) o procedimento 

adotado pela parte adversa, pois a medida pode ser concedida inaudita parte ou após oitiva da 
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In verbis: “Artigo 27.(6). Se a Corte não estiver reunida, a Presidência, em consulta com a Comissão 

Permanente e, se for possível, com os demais Juízes, requererá do Estado interessado que tome as providências 

urgentes necessárias a fim de assegurar a eficácia das medidas provisórias que a Corte venha a adotar depois, em 

seu próximo período de sessões.” 
95

 GONZÁLEZ NAPOLITANO, Op. cit., p. 69 
96

 Idem, p. 70 
97

 Rey Anaya e Rey Cantor afirmam que as medidas provisórias podem ter como objeto de proteção danos a 

pessoa (como integridade pessoal, vida), direito de propriedade ou, ainda, podem dispor sobre provas, visando 

assegurar testemunhos e/ou documentos periciais. (REY ANAYA; REY CANTOR, Op. cit., p. 137) 
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parte contrária
98

. Por outro lado, pode-se classificar as medidas provisórias apenas quanto ao 

sujeito e aos direitos protegidos
99

. 

Conquanto não haja unanimidade a respeito da instituição das medidas provisórias 

pelos tribunais internacionais
100

, mostra-se mais adequada, a partir de um critério temporal, a 

lição de González Napolitano
101

, segundo a qual a origem e os antecedentes das medidas 

provisórias no plano internacional estão vinculados à instituição, pela Convenção de 

Washington em 1907, da Corte Centroamericana de Justiça, mais precisamente, no artigo 18 

que facultava a essa Corte fixar a situação em que as partes deveriam permanecer, a fim de 

que não se agravassem possíveis maus e que as coisas se conservassem no mesmo estado 

enquanto o Tribunal não se pronunciasse definitivamente sobre o caso. 

Cumpre pontuar, todavia, que a primeira decisão sobre medida provisional em 

tribunais internacionais foi proferida pelo Tribunal Arbitral de San Salvador, tribunal ad hoc, 

na decisão de conflito entre Honduras e Nicarágua em 1907. Na oportunidade, o referido 

Tribunal – ainda que não existisse disposição convencional na Convenção de Corinto de 1902 

(que o instituiu) a respeito dessas medidas – determinou que as partes restabelecessem o 

status quo e a retirada das forças armadas
102

. 

A partir da referida decisão, distintos tribunais internacionais, como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, passaram a utilizar das medidas provisórias para 

antecipar certos efeitos da providência definitiva. Efeitos esses que ganharam especial relevo 

nos tribunais internacionais sobre direitos humanos, uma vez que os danos causados em 
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 GONZÁLEZ NAPOLITANO, Op. cit., p. 77. 
99

 REY ANAYA; REY CANTOR, Op. cit., p. 151 
100

 Fix-Zamudio (FIX-ZAMUDIO, Héctor. Los organismos jurisdicionales de solución de controversias 

jurídicas internacionales y comunitarias. Bruxelles: Hector Gross Espiell Amicorum Liber, 1997) pondera que 

tais medidas foram institucionalizadas pelo artigo 41 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, enquanto Rey 

Cantor (REY ANAYA; REY CANTOR, Op. cit., p. 130-131) e Pasqualucci sinalam que essas medidas não 

surgiram nem no referido Estatuto, nem na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Pasqualucci pondera que 

“La Convención Europea no tiene disposición alguna que autorice la adopción de medidas provisionales. En los 

primeros años de vida del Sistema, cuando se percibía la necesidad de aplicar medidas provisionales el 

Secretario, en nombre de la Comisión Europea, pedía a las partes estatales de manera extraoficial que se 

abstuvieran de emprender determinadas acciones. La mayoría de los Estados cumplía de manera voluntaria con 

estas peticiones. Posteriormente, la Comisión Europea incorporó un Reglamento que la autorizaba a señalar 

medidas provisionales” (PASQUALUCCI, Jo M.  Medidas Provisionales en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: una comparación con la Corte Internacional de Justicia y da Corte Europea de Derechos 

Humanos. Revista IDDH. Número 19. Enero-junio. San José, 1994, p. 61-62). Recorda-se, entretanto que o 

Protocolo nº 11 à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, que 

entrou em vigor em 1998, pós extinguiu a Comissão Europeia de Direitos Humanos, sendo as antigas funções 

absorvidas pela Corte Europeia, nos termos do artigo 35 da referida Convenção. 
101

 GONZÁLEZ NAPOLITANO, Op. cit., p. 54. 
102

 Idem, p. 55. 
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decorrência da conduta das atividades estatais (ou de particulares imputável ao Estado), em 

sua maioria, são de caráter irreparável e violam os direitos essenciais da pessoa humana
103

.  

Assim, as medidas provisórias, no âmbito desses tribunais, constituem mecanismo que 

auxilia a remediar o dano e impedir ou evitar a perpetração da violação, tendo por finalidade 

não só precaver danos aos direitos humanos (ao passo que mantêm uma dada situação 

jurídica), como, fundamentalmente, também proteger esses direitos
104

. A possibilidade da 

adoção dessas medidas, como pondera García Ramírez
105

, é um dos poucos mecanismos 

existentes no direito internacional para que não se mantenha uma situação irreversível ou que 

se agrave um dano irreparável violando-se um tratado internacional e que, como referido, 

passou a ser utilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos frente a situações de 

extrema gravidade e urgência com o fim de se evitar danos irreparáveis aos direitos 

consagrados no Pacto de San José da Costa Rica.  
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 REY ANAYA; REY CANTOR, Op. cit., p. 133. 
104

 BURGORGUE-LARSEN, Laurence; ÚBEDA DE TORRES, Amaya. The Inter-American Court of 

Human Rigths: Case Law and Commentary. New York: Oxford University Press, 2011. p. 251-252. 
105

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana. México: UNAM, 

2002. p. 129-132. 
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2 A ADOÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PELA CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS 

  

 

Neste capítulo, examinam-se, em um primeiro momento, o rito, os limites e os 

requisitos para a concessão das medidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para, 

posteriormente, buscar estabelecer o conceito de urgência adotado pelo Tribunal para a 

outorga das medidas provisórias. Ao final, este trabalho encerra-se com a análise do conteúdo 

material das medidas provisórias ditadas pela Corte Interamericana e a sua adequação ao 

pleito dos beneficiários. Busca-se, assim, compreender em que medida o conceito de urgência 

adotado é condizente com as necessidades dos indivíduos que acodem às medidas provisórias 

e qual o grau de efetividade das medidas adotadas pelo Tribunal Interamericano.  

 

 

2.1 A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PELA CORTE INTERAMERICANA: 

RITOS, LIMITES E REQUISITOS 

 

Rousset Siri
106

 pondera que a finalidade principal do Sistema Interamericano não é 

declarar a responsabilidade internacional do Estado, isto é, não é punir, mas apontar a plena 

reparação do ato lesivo causado pelo Estado, o restituto in integrum. No mesmo sentido, 

Loianno
107

 afirma que a missão da Corte Interamericana, quando intervém em um caso 

contencioso, é reestabelecer o direito ou liberdade violados
108

. Assim, recorda-se, que a 
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 ROUSSET SIRI, Andrés Javier. El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos. Año I. Nº 1. Mendoza: 

Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, 2011. p. 61. 
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 LOIANNO, Adelina. Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia 

de reparaciones. In: MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer; ZALDÍVR LELO DE LARREA, Arturo (Coordinadores). 

La Ciencia del derecho procesal constitucional: Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta 

años como investigador del derecho. Tomo IX. Derechos humanos y tribunales internacionales. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. México: Macial Pons, 

2008, p. 389. 
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 Destaca-se, entretanto, que essa posição restou rechaçada por Cançado Trindade, em voto dissidente, no 

julgamento do caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, quando sustentou que a responsabilidade internacional 

do Estado, na atual etapa de evolução do direito internacional, contém elementos de natureza tanto civil, quanto 

penal, de maneira que a reparação estabelecida pela Corte, eventualmente, apresenta caráter sancionatório ou 

repressivo. Isso porque, em casos como o Myrna Mack Chang, a intenção do Estado em causar o dano, ou sua 
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Assim, para Cançado Trindade, ainda que se admita que a responsabilidade do Estado seja objetiva, isso não 
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hipótese ou circunstância, de modo que, em determinados casos, a intenção do sistema interamericano seria 

também sancionar o Estado. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Myrna Mack 
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atuação da Corte Interamericana não se limita a proferir sentenças finais de mérito das 

demandas a ela afeta; é cabível à Corte a concessão de medidas provisórias em casos de 

urgência. 

Se, no atual estágio de desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, 

“[é] o momento oportuno para mudar o paradigma da obrigação secundária de reparar, 

surgida da violação da obrigação primária de respeito e garantia”
109

, pois o dever de reparar 

tem o mesmo caráter que o respeito e garantia dos direitos humanos: o caráter primário nos 

casos que tramitam perante a Corte Interamericana, a possibilidade de concessão de medidas 

provisórias constitui mecanismo que pode contribuir a garantir os direitos humanos no 

continente ou impedir que sua violação se perpetue. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 1.(1)
110

, consagra a 

obrigação dos Estados-parte de respeitar e garantir os direitos e liberdades nela consagrados a 

todos aqueles sujeitos a sua jurisdição e sem qualquer discriminação. O referido dispositivo 

estabelece, assim, as bases para o reconhecimento da responsabilidade internacional do 

Estado por violação a garantias consagradas no Pacto de San José da Costa Rica. Porém, para 

além disso, compreende-se que esse artigo deve ser entendido como o fundamento material 

para que a Corte utilize de sua autoridade para, conforme lhe faculta o artigo 63.(2) da 

Convenção, requerer que um Estado tome medidas especiais imediatas para proteger certas 

pessoas ou grupos identificáveis que se encontram em perigo iminente, isto é, para que 

solicite medidas provisórias. 

Pasqualucci
111

 afirma que embora os Estados-Partes da Convenção tenham o dever de 

proteger todos aqueles sob sua jurisdição, à Corte é facultado requer ao Estado, a pedido das 

partes, da Comissão ou ex officio, a aplicação de medidas especiais e imediatas para proteção 

de certas pessoas ou grupos identificáveis (desde que não seja o Chefe de Estado e/ou de 

Governo
112

) que estejam em perigo iminente, quando o aparto estatal mostrar-se insuficiente e 

incapaz, ou quando o Estado não demonstrar interesse em protegê-las. Tratam-se das medidas 

                                                                                                                                                                                     
ChangVs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 73. 

Voto Razonado del Juez A.A Cançado Trindade) 
109

 No original: “Es un momento oportuno para cambiar el paradigma de la obligación secundaria de reparar, 

surgida de la violación de la obligación primaria de respeto y garantía.” (ROUSSET SIRI, 2011, p. 77). 
110

In verbis: “Artigo 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.” 
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 PASQUALUCCI, 2013, Op. cit, p. 251-252. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Alemán Lacayo. Medidas provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Nicarágua. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de febrero de 1997, §3. 
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provisórias
113

 (instrumento extraordinário e necessário em situações excepcionais
114

) previstas 

no artigo 63.(2) da Convenção Americana e no artigo 27 do Regulamento da Corte, os quais 

possuem função preventiva e protetora, pois apenas decretadas em situações de extrema 

gravidade, urgência e/ou quando necessárias para evitar danos irreparáveis à pessoa. Esses 

requisitos são cumulativos, devendo coexistir e persistir ao tempo da solicitação da medida 

para que a Corte mantenha ou confira a proteção
115

.  

De acordo com o artigo 63.(2) da Convenção Americana, à Corte é facultado tomar 

medidas provisórias nos casos de extrema gravidade e urgência ou quando é necessário evitar 

danos irreparáveis, independentemente de o assunto ter sido ou estar sujeito a sua apreciação. 

Complementarmente, o Regulamento da Corte Interamericana (segundo o artigo 27.[1]
116

) 

prevê que ela poderá ordenar as medidas provisórias que considerar pertinentes, o que confere 

ao Tribunal Interamericano competência ampla para dispor dessas medidas, inclusive nos 

casos ainda não submetidos à sua jurisdição. A referida disposição, aliada à redação do artigo 

67 da Convenção, não deixa dúvidas sobre a obrigatoriedade do cumprimento dessas medidas. 

Portanto, cabe ao Estado cumprir as medidas provisórias e informar periodicamente a Corte a 

respeito das mesmas, pois elas serão incluídas pela Corte em seu relatório anual à Assembleia 

Geral da OEA, nos termos do artigo 65
117

 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Porém, por força do caráter subsidiário da jurisdição da Corte Interamericana, em face 

dos sistemas nacionais de garantia dos Direitos Humanos
118

, uma ordem de ação de medidas 

provisórias com fulcro no artigo 63.(2) da Convenção Americana deve observar que as 

garantias ordinárias existentes no Estado resultem insuficientes ou ineficazes que as 

autoridades internas não possam ou não queiram fazê-las prevalecer. Ou seja, os fatos que 

originam o pedido de medidas provisórias devem ter sido previamente denunciados às 
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 Carvalho Ramos aponta que: “A melhor terminologia seria, naturalmente, medidas cautelares, cuja 

necessidade é evidente pois em nada serviria o processo internacional se a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos não pudesse proteger, in limine, as pessoas de danos irreparáveis.” (CARVALHO RAMOS, Op. cit., p. 

233). 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Chunimá. Medidas provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Guatemala. Resolución de la 
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 STEINER, Christian; URIBE, Patricia (Editores). Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Comentario. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung/ Edeuba, 2014. p. 879. 
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 In verbis: “Artigo 65. A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em cada período 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto de las penintenciarias de Mendoza. 
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Humanos de 1 de julio de 2011, §40. 
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autoridades nacionais, ainda que a situação que enseja o pedido tenha sido originada por 

agentes estatais
119

. 

Da redação do referido artigo 63, percebe-se que a Corte é competente para ditar 

medidas provisórias em duas hipóteses: (i) nos casos já submetidos à sua jurisdição; e (ii) 

naqueles que ainda não conheceu, desde que preenchidos para ambas as condições de 

existência de extrema gravidade e urgência e necessidade de evitar danos irreparáveis. Na 

primeira hipótese, a Corte pode conferir as medidas provisórias ex officio ou a pedido das 

supostas vítimas (futuros beneficiários) e/ou de seus representantes, quando apresentada a 

relação com o objeto do caso (nos termos do artigo 27.[3] do Regulamento da Corte); por 

outro lado, na segunda hipótese, apenas poderá atuar a pedido da Comissão Interamericana, 

consoante o artigo 27.[2] do Regulamento da Corte. 

 Para Faúndez Ledesma
120

, a competência da Corte para proferir medidas provisórias 

nos casos em que já estiver conhecendo não apresenta grandes digressões, podendo ser 

conferida a partir do momento em que o caso é submetido à competência do Tribunal até, 

inclusive, a etapa de supervisão do cumprimento da sentença de mérito. Já a competência para 

ditar medidas provisórias nos assuntos pendentes perante a Comissão pressupõe, 

primeiramente, que o assunto já tenha sido submetido àquele órgão, sendo que no momento 

em que é submetido à Corte o caso permanece sob a sua jurisdição independente dos seus 

desdobramentos na Comissão. Para o referido doutrinador, a Corte apenas pode conhecer de 

uma solicitação de medidas provisórias pela Comissão quando preenchidos os demais 

pressupostos próprios da sua competência, isto é, que o Estado tenha reconhecido a sua 

competência jurisdicional, nos termos do artigo 62 da Convenção Americana. 

 Esta reflexão é feita devido à redação do artigo 19 do Estatuto da Comissão 

Interamericana, o qual estabelece que em relação aos Estados-parte da Convenção Americana 

lhe é facultado solicitar à Corte as medidas provisórias nos casos que ainda não tenham sido 

submetidos ao seu conhecimento. Ainda que o caput desse artigo mencione a competência da 

Comissão em relação a qualquer Estado-parte da Convenção – tenha ele reconhecido a 

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana ou não -, compreende-se que a alínea “c”, que 

regula a solicitação de medidas provisórias, não deixa margens para que se interprete que 

podem ser requeridas tais medidas aos Estados que não reconheceram a competência 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto Alejandro Ponce Villacís y Alejandro 
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jurisdicional da Corte, uma vez que pressupõe que os assuntos ainda não tenham sido 

submetidos à Corte e apenas podem sê-lo quando reconhecida a competência contenciosa.  

 Nesse sentido, Thomas Buergenthal
121

 pondera que a medida provisória somente pode 

concedida pela Corte ainda que modo preliminar, as partes estejam sob sua jurisdição e o 

Estado tenha aceitado a sua competência. Nieto Navia
122

 afirma que a Corte não terá 

competência para adotar medidas provisórias em relação aos Estados que não tenham 

reconhecido a sua competência jurisdicional. A Corte, por sua vez, tem aderido à regra da 

compétence de la compétence, decorrente do artigo 62.(3)
123

 da Convenção Americana, 

segundo a qual a detém competência para decidir a respeito de sua própria competência nos 

casos de interpretação e aplicação da Convenção.  

Ocorre que, nos temos da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça (casos 

Anglo-Iranian Oil Co.
124

 e Plataforma Continental do Mar Egeo
125

) de que a sua competência 

para conhecer do mérito do caso não é relevante para que dite medidas provisórias em 

determinados assuntos, e que a Corte Interamericana é um dos órgãos competentes para 

conhecer dos assuntos relacionados a observância dos compromissos contraídos pelos 

Estados-parte da Convenção Americana de Direitos Humanos – dentre os quais estão o dever 

respeitar e garantir os direitos consagrados nela consagrados -, Faúndez Ledesma
126

 ressalva 

que não pode ser descartada a possibilidade de a Corte aplicar medidas provisórias a Estados 

que não tenham aceitado a sua competência jurisdicional. 

Deve-se destacar que as medidas provisórias estão inseridas na competência 

contenciosa da Corte. Em verdade, elas decorrem de competência mais abrangente da Corte 

Interamericana, qual seja, ser um órgão de proteção de direitos humanos. Tal função converge 

com o entendimento do Tribunal de que no direito internacional dos direitos humanos o 
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propósito das medidas provisórias é, além de seu caráter preventivo, proteger efetivamente os 

direitos fundamentais, ao passo que elas buscam evitar danos irreparáveis às pessoas
127

. 

Para a Corte
128

, a redação do artigo 63.(2) indica que as medidas provisórias 

constituem instrumento extraordinário, isto é, necessário em situações excepcionais. Portanto, 

não pode ser compreendida como uma sentença provisória, uma vez que não é realizado um 

juízo de mérito antecipado
129

, devendo a cognição do Tribunal ser sumária. Ao passo que a 

solicitação e a adoção das medidas provisórias não iniciam o processo. A primeira adoção de 

medidas provisórias pela Corte Interamericana de Direitos Humanos se deu em 1988, nos 

casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales e Godínez Cruz (os “casos 

hondurenhos” que também foram os primeiros a ter o mérito julgado pela Corte). 

Em relação às demandas que não tenham sidos afetas à jurisdição da Corte, esta 

apenas poderá atuar a pedido da Comissão, a teor dos referidos artigos. A solicitação de 

medidas provisórias não pode ser confundida, pelo Tribunal, com a análise do mérito da 

causa. Para a análise da concessão dessas medidas deve-se apenas analisar os argumentos 

referentes à gravidade, à urgência e à necessidade de evitarem-se danos irreparáveis aos 

indivíduos sob a jurisdição estatal, ficando a matéria de mérito adstrita à análise apartada
130

 e 

podendo a medida ser conferida a qualquer tempo.  

Assim, tendo em vista que o pronunciamento a respeito das medidas provisórias não 

constitui antecipação do mérito, a prova necessária para a sua concessão consiste na 

demonstração da gravidade e da urgência da situação e da probabilidade de que possa resultar 

um dano irreparável a alguém. A Corte relativizou a necessidade de apresentação de provas 

nos casos em que os fatos que ensejam o pedido de solicitação de concessão da medida 

provisional se revistam de caráter de notoriedade, veracidade, ao terem sido publicados pela 

imprensa nacional e internacional
131

.  

No tocante às condições para procedência das medidas provisórias, o artigo 63.(2) da 

Convenção apresenta três requisitos objetivos (extrema gravidade, urgência, necessidade de se 
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evitar dano irreparável), porém, Faúndez Ledesma
132

 considera que daquela disposição 

também se pode deduzir outros requisitos, a saber: (i) individualização das pessoas que 

correm perigo de sofrer danos irreparáveis, não podendo ser conferidas medidas provisórias 

inominadas, mas cabendo a outorga dessas medidas em favor daqueles que, ainda que não 

individualizados, podem ser identificados em função de elementos objetivos (como pessoas 

que trabalham no mesmo local ou exercem a mesma função pública); e (ii) a concessão prévia 

pela Comissão Interamericana, nos casos em que a mesma requer as medidas provisórias à 

Corte, de medidas cautelares de acordo com o artigo 27 de seu Regulamento. Para o referido 

doutrinador, esse último requisito, além de não constar na Convenção Americana, não se 

mostra de acordo com ela, pois a competência da Corte para conferir uma medida provisória 

não prescinde a atuação da Comissão para ditar uma medida cautelar. 

Em relação às condições objetivas para a aplicação das medidas provisórias, é 

imprescindível três condições: (i) gravidade da ameaça; (ii) urgência da medida requerida e 

(iii) a necessidade para evitar danos irreparáveis às pessoas, tais pressupostos, entretanto, não 

são entendidos como concorrentes, em que pese ser indispensável que a situação que se 

pretende proteger se caracterize como de extrema gravidade e urgência.  

A primeira condição – gravidade – constitui um grave perigo ao qual o titular da 

medida está exposto, em face do qual não há mecanismos do direito interno que possam 

contrapô-lo, tratando-se de um perigo real e verossímil. Já a segunda condição – a urgência 

(objeto deste trabalho)- é vislumbrada, em linhas gerais, pela impossibilidade de se esperar 

uma decisão final a respeito do caso, vale dizer, é resultado da natureza da medida e da 

situação que a motivou, sendo consequência necessária da extrema gravidade
133

.   

Por fim, a última condição – necessidade de se evitar danos irreparáveis-, conceito 

mais autônomo dentre os três, tem sido aplicado com flexibilização pela Corte e pela 

Comissão, sempre, porém, baseando-se em dois elementos: a pessoa propensa a sofrer o dano 

e o direito que pode ser infringido
134

. Para Faúndez Ledesma
135

, o dano apenas será 

irreparável quando for resultado de uma violação ao direito à vida, à integridade pessoal, à 

liberdade pessoal e, possivelmente, às garantias judiciais quando esse direito está diretamente 

relacionado àqueles. O quanto à pessoa, refere-se àquelas que estão sujeitas a dada atividade 

que as exponham a riscos particularmente graves. Entende-se, porém, que qualquer violação à 
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Convenção Americana pode ensejar danos irreparáveis quando a situação impossibilita o 

resgate do status quo.  

A respeito do procedimento aplicável para a solicitação e concessão das medidas 

provisórias, o artigo 27 do Regulamento da Corte prevê que essas podem ser dispostas em 

qualquer estado do procedimento, seja ex officio, seja por provocação das partes, como já 

referido. Destaque-se que ao proferir medidas provisórias solicitadas pelas vítimas do Caso 

Cabellero Delgado y Santana
136

, a Corte não objetou o locus standi dos representantes das 

vítimas para solicitá-las, tendo, inclusive, considerado expressamente os termos de sua 

petição. 

Nos casos que ainda não tenham sido submetidos à consideração da Corte, ela apenas 

poderá atuar através de solicitação da Comissão
137

 (consoante o artigo 27.[2] do Regulamento 

da Corte), podendo a solicitação ser feita pelo seu Presidente, quando a Comissão não estiver 

reunida, ou, quando ele estiver ausente, por um dos Vice-Presidentes por ordem, como prevê 

o artigo 76.(1) do Regulamento da Comissão Interamericana
138

. Nos dois casos, a Corte 

poderá tomar as medidas provisórias que entender pertinente para a situação. Esta faculdade 

da Corte lhe confere ampla margem de discricionariedade para determinar as medidas 

provisórias, sendo amplo o conteúdo que hoje dispomos a respeito dessas medidas
139

. 

A apresentação das medidas provisórias perante a Corte é regulada pelo artigo 27.(4) 

do Regulamento do Tribunal
140

. O requerimento pode ser apresentado ao Presidente da Casa, 

a qualquer outro Juiz ou, ainda, à Secretaria, por qualquer meio de comunicação. Quando a 

Corte não estiver reunida, o Presidente pode expedir medidas urgentes
141

. Em relação à 
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denegação de provimento, a Comissão apenas considerará novo pleito cautelar se fatos novos o justificarem, de 

acordo com o artigo 25.13 de seu Regulamento. Ou seja, a contrario sensu, não pode subsistir a medida 

outorgada, pela Comissão, anteriormente ao indeferimento da tutela liminar, pela Corte. 
138

In verbis:  “Artigo 76.(1). A Comissão poderá solicitar medidas provisórias à Corte em situações de extrema 

gravidade e urgência, quando isso for necessário para evitar dano pessoal irreparável. Ao tomar essa decisão, a 

Comissão considerará a posição dos beneficiários ou de seus representantes.” 
139

 A evolução e o conteúdo das medidas provisórias será objeto do Capítulo 2.3 deste trabalho. 
140

In verbis:  “Artigo 27.(4). A solicitação pode ser apresentada à Presidência, a qualquer um dos Juízes ou à 

Secretaria, por qualquer meio de comunicação. De qualquer forma, quem houver recebido a solicitação deverá 

levá-la de imediato ao conhecimento da Presidência”. 
141

 Para Faúndez Ledesma, “La intervención del Presidente de la Corte se explica por la naturaleza urgente de 

las situaciones que justifican recurrir a la Corte solicitando la adopción de medidas provisionales; de manera 

que, cuando el tribunal no se encuentre reunido, el Presidente está facultado para adoptar providencias 

urgentes [...] Las medidas urgentes que puede adoptar el Presidente de la Corte obedecen al propósito de 

agilizar el trámite y poder proporcionar un remedio oportuno cuando la Corte no estuviere reunida. De esta 

disposición se puede deducir que hay una diferencia entre las medidas urgentes y las medidas provisionales 
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possibilidade de o Estado formular objeções quanto às medidas provisórias, o artigo 27.5 do 

Regulamento da Corte
142

 possibilita que ela (ou seu presidente quando ela não estiver reunida) 

solicite ao Estado, à Comissão ou aos destinatários das medidas a apresentação de 

informações sobre o pedido de medidas provisórias. Isto não quer dizer que as medidas 

provisórias prescindam, necessariamente, de um procedimento contraditório, pois, para a sua 

aplicação, basta o fumus boni juris. 

Para Rey Anaya e Rey Cantor
143

, a Comissão solicitaria à Corte medidas provisórias 

devido aos seguintes comportamentos processuais do Estado frente as medidas cautelares que 

ela lhe solicitou: (i) não acatamento das medidas pelo Estado; (ii) quando as medidas não 

tenham sido efetivadas; e (iii) nos casos em que não produzidos os efeitos pretendidos e 

requeridos pela medida. 

Assim como o Estado pode solicitar a suspensão das medidas provisórias, a Comissão 

tem a faculdade de pedir que as mesmas sejam ampliadas quando se mostrar necessária a 

ampliação da proteção – como pode ocorrer na hipótese de agravamento da situação 

original
144

, ou na alteração das circunstâncias de fato, ou inclusive, diante da constatação de 

novos fatos
145

 -. Igualmente, a alteração das medidas provisórias pode decorrer de solicitação 

do levantamento de parte delas ou em relação a uma parte específica.  

É possível, ainda, o prolongamento das medidas provisórias
146

. Devido a sua natureza, 

essas medidas devem perdurar pelo tempo que durarem as situações que a ensejaram, 

podendo o Tribunal Interamericano indicar, ou não, o tempo de sua duração
147

. Logo, uma 

vez demonstrado que as circunstâncias que motivaram o pedido da tutela perduram por mais 

tempo do que aquele pré-determinado pela Corte, parece adequado o seu prolongamento, 

tendo em vista que as medidas visam evitar danos irreparáveis às pessoas.  

                                                                                                                                                                                     
propiamente tales, que sólo puede dictar ella misma, y la ‘medidas de urgencia’ que el Presidente puede 

requerir de las partes, a fin de que tengan el efecto buscado y la Corte no se encuentre frente a un hecho 

consumado.” (FAÚNDEZ LEDESMA, Op. cit., p. 553-554). 
142

In verbis: “Artigo 27.(5). A Corte ou, se esta não estiver reunida, a Presidência poderá requerer ao Estado, à 

Comissão ou aos representantes dos beneficiários, quando considerar possível e indispensável, a apresentação de 

informação sobre um pedido de medidas provisórias antes de resolver sobre a medida solicitada.” 
143

 REY ANAYA; REY CANTOR, Op. cit., p. 186. 
144

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto Danilo Rueda. Solicitud de Medidas 

Provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia. 

Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2014. 
145

 Ibidem. Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de noviembre de 2015. 
146

 Ibidem. Caso García Prieto y otros. Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 26 de enero de 2015, § 4. 
147

 Ibidem. Asunto Wong Ho Wing. Medidas Provisionales respecto de la República del Perú. Resolución de la 

Corte Inteamericana de Derechos Humanos, § 1; Ibidem. Caso del Tribunal Constitucional. Medidas 

Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de 

Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de agosto de 2000, § 3. 
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Havendo a determinação de medidas provisórias, Faúndez Ledesma
148

 compreende 

que elas devem ser suspensas caso a Corte, ao decidir sobre as exceções preliminares ou de 

ofício, concluir que carece de competência para julgar o caso. Para ele, as medidas também 

devem ser suspensas no momento em que prolatada a sentença definitiva sobre a causa, seja 

porque elas podem ser rechaçadas na hipótese de não se reconhecer a responsabilidade 

internacional do Estado, seja porque, caso se reconheça, as medidas deixam de ter caráter 

provisório e passam a ter caráter definitivo. Especial atenção deve ser dada às medidas 

provisórias solicitadas pela Comissão, porquanto não pode perpetrar-se após o assunto ter 

sido encerrado perante aquele Órgão.  

Destaca-se que o novo Regulamento da Comissão Interamericana, em vigor desde 08 

de agosto de 2013, dispõe em seu artigo 25.13
149

 que, na hipótese de denegação de 

provimento de urgência, pela Corte Interamericana, a Comissão somente considerará novo 

pleito cautelar se fatos novos o justificarem. Assim, a contrario sensu, não pode subsistir a 

medida outorgada, pela Comissão, anteriormente ao indeferimento da tutela liminar, pela 

Corte Interamericana. Trata-se de exegese da norma que prestigia a autoridade do Tribunal, à 

qual deve competir a última palavra sobre quaisquer questões atinentes aos casos a ela 

submetidos. Ressalta-se que a norma do Regulamento possui natureza processual e, por isso, 

tem aplicabilidade imediata: incide, no caso concreto, ainda que editada posteriormente à 

outorga da medida, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 O fato de a Corte negar a adoção de uma medida provisória em benefício de 

determinadas pessoas não impede que, ao considerar novos fatos, possa vir a expedir as 

medidas em favor desses indivíduos; esses fatos, contudo, devem ser atuais
150

. Nesse sentido, 

cumpre pontuar que não cabe qualquer recurso da decisão que confere, ou rechaça, medidas 

provisórias, pois o recurso de interpretação previsto nos artigos 66.(1)
151

 e 67
152

 da 
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 FAÚNDEZ LEDESMA, Op. cit., p. 583. 
149

In verbis: “Artigo 25.(13). Diante da decisão de indeferimento de um pedido de medidas provisórias pela 

Corte Interamericana, a Comissão só considerará um novo pedido de medidas cautelares se surgirem fatos novos 

que o justifiquem. Em todo caso, a Comissão poderá considerar o uso de outros mecanismos de monitoramento 

da situação.” 
150

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Paniagua Morales y otros y Vásquez y 

otros (N. 11.448). Medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 

de la República de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre 

de 1998, §§ 2 e 4. 
151

In verbis:  “Artigo 66.(1). A sentença da Corte deve ser fundamentada.” 
152

In verbis:  “Artigo 67. 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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Convenção Americana e 68.(1) do Regulamento da Corte
153

 somente é cabível para sentenças 

de exceções preliminares, de mérito ou de reparações. 

 Assim, uma vez proferida uma medida provisória em face de um Estado, este, que 

assumiu o compromisso de cumprir de boa-fé com as obrigações da Convenção Americana 

(artigo 1 da Convenção), terá o dever de cumpri-la. A práxis interamericana demonstra que o 

cumprimento das medidas provisórias é maior do que os das sentenças de reconhecimento da 

responsabilidade internacional. Para Pasqualucci
154

, quando o artigo 67 da Convenção prevê 

que a sentença da corte será definitiva e inapelável, o mesmo deve ser interpretado em relação 

às determinações de medidas provisórias.  

Do mesmo modo como a Corte pode supervisionar o cumprimento das sentenças de 

mérito
155

 (artigos 65
156

 e 68 da Convenção Americana), poderá fazê-lo em relação às medidas 

provisórias (e as urgentes ditadas pelo seu Presidente) mediante a apresentação de relatórios 

pelos Estados e de observações dos beneficiários das medidas e da Comissão, devendo 

apresentar observações a esses, segundo o artigo 27.(7) de seu Regulamento
157

. Além disso, 

deve a Corte incluir em seu informe anual à Assembleia Geral da OEA a relação das medidas 

ordenadas no período do informe e o cumprimento de cada uma, com base no artigo 65 da 

Convenção Americana. A supervisão, pela Corte, do cumprimento das medidas provisórias 

constitui constituí mecanismo idôneo de supervisão e controle que auxilia a conferir eficácia 

ao Sistema Interamericano
158

. 
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In verbis: “Artigo 68.(1). O pedido de interpretação a que se refere o artigo 67 da Convenção poderá ser 

formulado em relação às sentenças de exceções preliminares, mérito ou reparações e custas e se apresentará na 

Secretaria da Corte, cabendo nela indicar com precisão as questões relativas ao sentido ou ao alcance da sentença 

cuja interpretação é solicitada.” 
154

 PASQUALUCCI, 2013, Op. cit., p. 291 
155

 A respeito da possibilidade de exigência de cumprimento da sentença de mérito da Corte, pondere-se que 

“[...] nem a Convenção Americana, nem os regimentos internos do Sistema Interamericano, preveem um 

mecanismo coercitivo para os casos de não cumprimento das decisões da Corte pelos Estados cuja 

responsabilidade internacional foi reconhecida pelo Tribunal. Ainda que a Convenção consagre, em seu artigo 

65, a possibilidade da Corte submeter à Assembleia Geral da OEA, em cada período extraordinário de sessões, 

um relatório no qual indique os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças, 

entendemos que essa norma contempla apenas a remota possibilidade de uma intervenção (ou sanção) política, 

que não impõe o cumprimento da sentença da Corte.” (ROSA, Marina de Almeida. A (in)eficacia das sentenças 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na ordem jurídica brasileira: de Ximenes Lopes a 

Gomes Lund. In: CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM PÓS-

GRADUAÇÃO – CONSINTER. Direito e justiça: Aspectos Atuais e Problemáticos. Tomo II. Direito Público. 

Curitiba: Juruá, 2015, p. 26). 
156

In verbis:  “Artigo 65. A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em cada período 

ordinário de sessões, um relatório sobre 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.” 
157

In verbis:  “Artigo 27.(7). A supervisão das medidas urgentes ou provisórias ordenadas realizar-se-á mediante 

a apresentação de relatórios estatais e das observações correspondentes aos referidos relatórios por parte dos 

beneficiários de tais medidas ou seus representantes. A Comissão deverá apresentar observações ao relatório do 

Estado e às observações dos beneficiários das medidas ou de seus representantes.” 
158

 FAÚNDEZ LEDESMA, Op. cit., p. 568. 
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Neste ponto, todavia, amplia-se a conclusão a respeito do cumprimento de sentença de 

mérito da Corte
159

 e entende-se que também quanto às medidas provisórias não cumpridas 

pelos Estados, a norma do artigo 65 da Convenção Americana, apenas contempla uma 

possibilidade de intervenção (sanção) política – ainda que essa seja um tipo de sanção do 

direito internacional – por parte dos membros da OEA no caso de não cumprimento das 

medidas provisórias, não sendo ela mecanismo coercitivo suficiente para o seu pleno 

cumprimento pelos Estados. Além disso, diferentemente do que ocorre com a parte da 

sentença que determina indenização compensatória (artigo 68.2 da Convenção Americana
160

), 

o Sistema Interamericano não prevê para as medidas provisórias um modo de execução 

perante o direito interno.  

Porém, o que se consta nas medidas provisórias é que as resoluções da Corte 

Interamericana, em sua ampla maioria, são adotadas pelos Estados, sendo, muitas vezes, mais 

eficazes do que as próprias sentenças de reparações, devido ao lapso temporal que demoram 

para ser ditadas e da adesão pelos Estados. Logo, os conceitos adotados pela Corte 

Interamericano para os requisitos que são imprescindíveis à concessão das medidas 

provisórias ganham relevo e se mostra fundamental para o logro da proteção dos direitos 

humanos no continente.  

 

 

2.2 O CONCEITO DE URGÊNCIA ADOTADO PELA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

A Corte Interamericana tem entendido
161

 que o propósito das medidas provisórias no 

âmbito do Sistema Interamericano transcende aquelas ditadas no direito interno, pois no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos visam preservar a situação jurídica da parte 

beneficiária (caráter cautelar) e proteger os direitos humanos ao evitar danos irreparáveis aos 

indivíduos (caráter tutelar). Desse modo, reunidos os requisitos de extrema gravidade, 

urgência e de prevenção de danos irreparáveis às pessoas, as medidas provisórias tornam-se 

instrumentos hábeis à salvaguarda dos direitos humanos.  
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 ROSA, op. cit., p.13-35 
160

 In verbis: “Artigo 68.2. 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.” 
161

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Centro Penitenciario Región 

Capital Yare I y Yare II (Carcél de Yare). Solicitud de Medidas Provisionales presentada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Bolivariana de Venezuela. Resolución de la 

Corte de 30 de marzo de 2006, §4. 
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Enquanto o requisito de urgência é visto, doutrinariamente, como a necessidade de se 

atribuir antecipadamente possíveis efeitos do julgamento final, de modo a evitar danos que 

resultem do atraso ou da não adoção das medidas, o que tornaria o resultado final da demanda 

perante o Sistema Interamericano ineficaz
162

, pois a medida provisória tanto irá compelir o 

Estado a resgatar o status quo do direito violado ou em risco, quanto contribuirá à celeridade e 

bom andamento do procedimento; a Corte Interamericana tem sido flexível quanto ao 

conceito que adota para defini-lo, pautando-se, para a concessão das medidas, no dever que 

decorre do artigo 1 da Convenção de os Estados respeitarem os direitos e liberdades nela 

reconhecidos e de garantir seu livre e pleno exercício a todas as pessoas sob a sua jurisdição e 

que se consubstancia na obrigação de adotar todas as medidas que sejam necessárias para a 

preservação dos direitos que possam ter sido ou vir a ser ameaçados
163

. A partir desses 

pressupostos a Corte vem consolidando a sua competência jurisdicional em matérias de 

medidas provisionais.  

Ao longo de quase trinta anos desde a primeira análise de uma solicitação de medidas 

provisórias, a Corte Interamericana utilizou-se de distintos parâmetros para estabelecer um 

conceito de urgência que não só se alterou razão do tempo, como também se buscou adequar 

adequou às peculiaridades de cada uma das solicitações apresentadas ao Tribunal. De modo 

que, para determinar a situação de urgência – e, consequentemente o seu conceito – valora, 

para além dos fatos, o conjunto de fatores e circunstâncias políticas, históricas, culturais ou de 

qualquer outra índole que afetam o(s) possível(eis) beneficiário(s) da medida provisória ou 

que o(s) coloque(m) em uma situação de vulnerabilidade em um dado momento e que o(s) 

exponha(m) à lesões de seus direitos
164

.  

Em suas primeiras resoluções
165

, a Corte - ao amparar suas decisões no dever dos 

Estados de respeitar e garantir o direito à vida e à integridade pessoal daqueles sob a sua 

jurisdição - não adentrava à questão propriamente da urgência da medida, de modo que a sua 

concessão se fundamentava na necessidade de evitar danos irreparáveis frente a um risco real. 

Porém, até o início da década de noventa, ainda que a Comissão Interamericana arguisse a 
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 BURGORGUE-LARSEN; ÚBEDA DE TORRES, Op. cit., p. 258-259. 
163

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y 

Solís Corrales, y Godínez Cruz. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de enero 

de 1988, §3. 
164

 Ibidem. Caso Carpio Nicolle Vs. Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, §26. 
165

 Ibidem. Caso Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de enero de 1988, §§1-5; Ibidem. Caso Bustíos – Rojas. 

Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Perú. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de agosto de 1990, §§ 1-7. 
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urgência da concessão de medida provisória em certos casos e buscasse demonstrar a 

necessidade de evitar danos irreparáveis e a extrema gravidade da situação, a Corte rechaçava 

a concessão das medidas quando entendia que não lhe haviam sido apresentados elementos 

suficientes para caracterização dos três requisitos
166

. Isto porque, o ônus da prova dos 

requisitos de urgência, extrema gravidade e necessidade de evitar dano irreparável é do 

solicitante, sendo ele transferido ao Estado apenas quando requerido por ele o levantamento 

das medidas
167

.   

Essa posição é alterada, porém, frente a violências e ameaças (ataques e perseguições 

a testemunhas não só do direito interno, como daquelas do Sistema Interamericano) que prima 

facie passam a caracterizar, para a Corte Interamericana, a urgência da medida
168

. A partir 

desse entendimento, a Corte passa a conferir credibilidade às afirmações da Comissão 

Interamericana – quando essa solicita a concessão de medidas provisórias – outorgando prima 

facie as características de extrema gravidade e urgência às solicitações apresentadas
169

.  

A urgência também é compreendida pela Corte como prima facie nos casos em que há 

homicídios, deslocamentos, violações à integridade pessoal e à propriedade de povos 

indígenas
170

. O que se percebe é a mudança de posicionamento e a expansão daquelas 

situações que possam vir a caracterizar urgência quando elas estão diretamente relacionadas a 

violações (ou prováveis violações) aos direitos à vida e/ou à integridade pessoal dos 

beneficiários. Essa alteração, contudo, não consiste na formação de uma ratio decidendi pelo 

Tribunal quanto à definição de urgência. 

Para a Corte, o standard de apreciação prima facie do conceito de urgência e a 

aplicação de presunções ao mesmo decorre da necessidade de proteção
171

 inerente à solicitude 

de medidas provisórias que preencham os requisitos previstos na Convenção Americana. Tal 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de penales peruanos. Medidas 

provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Perú. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de enero de 1993, § 2. 
167

 Ibidem. Caso Carpio Nicolle y otros. Medidas provisionales. Resolución de la Corte de 6 de julio de 2009, § 

17. 
168

 Ibidem. Caso Colotenango. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de junio 

de 1994, § 5. 
169

 Ibidem. Caso Caballero Delgado y Santana. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos del 7 de diciembre de 1994, § 3. 
170

 Ibidem. Caso Clemente Teharán y otros. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 

19 de junio de 1998, § 4. 
171

 Ibidem. Caso de los Niños y Adolescentes privados de libertad en el “Complexo Tatuapé” de FEBEM. 

Solicitud de Medidas Provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto 

de la República Federativa del Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de 

noviembre de 2005, § 9. 
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conclusão parece decorrer dos caráteres, outrora mencionados, cautelar e tutelar dessas 

medidas (o primeiro vinculado à proteção do direito em risco e o segundo de salvaguardar o 

indivíduo de vir a ter danos irreparáveis a seu direito), tendo em vista que conferir maior 

credibilidade e primazia prima facie às conclusões da Comissão Interamericana significa, ao 

fim e ao cabo, tê-las como inerentes e fundamentais ao propósito das medidas provisórias; 

significa reconhecer o papel fundamental que desempenha a Comissão junto à sociedade civil 

para a proteção e consolidação dos direitos humanos na América. 

A aproximação de um conceito de urgência se dá, pela primeira vez, nas medidas 

provisórias adotadas no Caso Álvarez y otros
172

 em face do Estado da Colômbia. Nessa 

resolução, a Corte consignou que o quadro de ameaças diretas a indivíduos determinados 

configura urgência hábil a ensejar o deferimento das medidas provisórias. Do mesmo modo, 

são consideradas urgentes situações que colocam, de imediato, a vida de um indivíduo em 

risco, como é o caso daqueles que tem contra si uma pena capital transitada em julgado; 

nesses casos, a concessão de uma medida de provisória é urgente para evitar a execução, em 

vista da impossibilidade de restitutio in integrum
173

.  

Com o avanço jurisprudência e a consolidação das medidas provisórias, a Corte passa 

a adotar medidas ex officio, devido a situações de urgência demonstradas em padrões de 

violência sistematizados, onde há a ocorrência de modus operandi idêntico para homicídios e 

tentativas de homicídios de beneficiários das medidas provisórias
174

. Igualmente, as situações 

em que é aplicado o mesmo modus operandi pelos mesmos agressores, mediante a utilização 

de armas de fogo e o conhecimento de informações específicas a respeito dos beneficiários 

que sofrem ameaças, eleva-se o risco que esses sofrem e, naturalmente, denota urgência
175

.  

Por outro lado, a Corte rechaçou a existência de urgência nos casos em que não 

existem ameaças à integridade do possível beneficiário da medida
176

, ou que naqueles em que 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Álvarez y otros. Medidas provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de septiembre de 1997, § 8-9. 
173

 Ibidem. Caso James, Brigs, Noel, García y Bethel. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 14 de junio de 1998, § 6. 
174

 Ibidem. Caso Paniagua Morales y otros. Medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 29 de enero de 2001, § 6. 
175

 Ibidem. Asuntos de determinados centros penitenciários de Venezuela. Solicitud de ampliación de 

Medidas Provisionales a favor de Marianela Sánchez Ortiz y família respecto de Venezuela. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 2012, § 13. 
176

 Ibidem. Caso del Tribunal Constitucional. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Perú. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2001, § 6. 
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não se enquadram em um contexto de eventual hostilidade ou agressões
177

. Do mesmo modo, 

a suposta falta de investigação por parte de um Estado não constituí necessariamente, per se, 

situação de urgência
178

, em que pese a necessidade de investigação seja, em algumas 

circunstâncias, objeto da medida provisória. 

 É somente no Caso de la Comunidade de Paz de San José de Apartadó
179

 que o Juiz 

Cançado Trindade, em seu voto concorrente, supera a presunção de que os alegados da 

Comissão Interamericana (quando dotados de suficiente robustez probatória) constituem 

prima facie uma situação de urgência, e, expressamente, enquadra como urgentes todas as 

situações que envolvem ações armadas e outras de grupos clandestinos paramilitares que se 

dão em cumplicidade com as ações de órgãos e de agentes da força pública. Aquela 

presunção, entretanto, segue sendo aplicada pela Corte até a publicação deste trabalho. 

Em 2004, no Caso de los Diarios “El Nacional” y “Asi es la Noticia”, o Juiz Sergio 

García Ramírez ponderou que no exercício, pela Corte, de sua competência para ditar medidas 

provisórias, se observa que em diversas hipóteses existe uma situação de urgência associada à 

probabilidade de que os bens jurídicos em discussão na solicitação sofram danos 

irreparáveis
180

. Ou seja, para ele, a definição de urgência está condicionada a um maior grau 

de certeza, não bastando a mera possibilidade de que os eventos constituam uma situação 

emergencial.  

A Corte, por sua vez, consigna no Caso da Penitenciária Uso Branco
181

 que 

constituem situações de urgência (e de extrema gravidade) aquelas que colocam em grave 

risco e vulnerabilidade a vida e a integridade dos reclusos em penitenciárias e, inclusive, 

daqueles que ingressam no local, incluindo os visitantes e os agentes de segurança, quando os 

centros penitenciários, apresentam problemas de diversas natureza, como o temor dos reclusos 

em proporcionar informações sobre a situação de seus cárcere a organismos internacionais de 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Solicitud de medidas provisionales 

presentada por los representantes de un grupo de víctimas en el Caso del Penal Miguel Castro. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de enero de 2008, § 5. 
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 Ibidem. Caso del Tribunal Constitucional. Medidas Provisionales respecto del Perú. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2001, § 4; Ibidem. Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri. Medidas Provisionales respecto del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 3 de mayo de 2008, § 7. 
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 Ibidem. Caso de la Comunidade de Paz de San José de Apartadó. Voto Concurrente del Juez A.A. 

Cançado Trindade. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, § 

13-15. 
180

 Ibidem. Voto razonado concurrente del juez Sergio García Ramirez a la Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre Medidas Provisionales en el Caso de los Diarios “El 

Nacional” y “Asi es la Noticia”, de 6 de julio de 2004, §4. 
181

 Ibidem. Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de la República Federativa del 

Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de julio de 2004, § 10. 
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proteção dos direitos humanos, o fato de os reclusos condenados dividirem as mesmas celas e 

espaços comuns com os não condenados, as características das inspeções a que são 

submetidos os visitantes dos cárceres e a própria precariedade sanitária. 

A problemática atinente aos centros penitenciários e a urgência da concessão das 

medidas provisórias ao reclusos é analisada pela Corte também no Caso de las Penitenciárias 

de Mendoza
182

, no qual a Corte Interamericana chancelou – ainda que outorgado prima facie 

as características de urgência aos argumentos da Comissão Interamericana– a conclusão do 

Grupo de Trabalho da Organização das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária (e da 

Comissão Interamericana) de que o caso que lhe fora submetido revestia-se da urgência 

necessária à concessão de medidas provisórias, em vista da superpopulação carcerária dos 

centros de detenção mendocinos (em certos casos, até seis detidos compartilhavam a mesma 

cela de dois metros quadrados com uma cama, sem luz natural ou ar fresco), da ausência de 

acesso a serviços sanitários e a chuveiros, da proliferação de enfermidades relacionadas à falta 

de higiene, da situação de permanente risco que gerava um grave nível de tensão e violência 

entre os detidos. Esse lamentável quadro configura ameaça à integridade pessoal dos detidos e 

os coloca em risco de contrair graves enfermidades. Nesse sentido, destaque-se que a situação 

de urgência pode decorrer tanto de ação estatal, como as relações interindividuais no interior 

dos cárceres (como as que se davam entre os detidos no referido Centro), pois a proteção dos 

direitos humanos dá-se, também, na relação entre particulares
183

.
184

  

Do mesmo modo, a Corte passa a entender que interrogatórios, acusações e atos hostis 

contra a população civil praticados pela polícia, e outras ações abusivas cometidas pelas 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.  Caso de las Penitenciárias de Mendoza. 

Solicitud de Medidas Provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto 

de la República Argentina. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 

2004, §14 
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 Ibidem. Voto Razonado del Juez A.A Cançado Trindade. Caso de las Penitenciárias de Mendoza. 

Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, 

§1. 
184

 Cumpre pontuar, que no julgamento de mérito do Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia (no qual foi 

analisada a responsabilidade internacional do Estado da Colômbia pela execução extrajudicial de Jesús Maria 

Valle Jaramillo, defensor de direitos humanos, que denunciava as atividades de grupo paramilitares, bem como 

pelas ameaças sofridas pelos seus familiares e pela falta de investigações e sanções dos responsáveis pelos fatos)  

 a Corte sinalou que pode haver responsabilidade internacional do Estado por atribuição a ele de ato violatório de 

direitos humanos cometidos por terceiros ou particulares, no marco das obrigações do Estado de garantir o 

respeito desses direitos entre os indivíduos. Tal responsabilidade pode, para o Tribunal, decorrer de atos de 

particulares que, a princípio, não seriam atribuíveis ao Estado, nos casos em que o Estado não cumpre, por ação 

ou omissão de seus agentes quando se encontram em posição de garantidores de direitos humanos, as obrigações 

erga omnes previstas nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, desde que o Estado tenha conhecimento da 

situação de risco real e imediata que um indivíduo ou um grupo de indivíduos determinados sofram e que tenha 

possibilidades razoáveis de prevenir ou evita-los. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

Caso Valle Jaramillo. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192). 

Essa compreensão da Corte, destaque-se, alinha-se aos Draft Articles on State Responsability de 2001. 
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forças militares, polícias civis, bem como e falta de investigações sobre crimes cometidos por 

forças paramilitares em cumplicidade com as forças policiais e militares demonstra uma 

situação de urgência e de vulnerabilidade da vida e da integridade daqueles que militam 

contrariamente ao abuso do poder dessas instituições
185

. 

Também a idade avançada dos beneficiários das medidas provisórias pode ser 

utilizada para avaliação do conceito de urgência, na medida em que devido à idade avançada 

alguns indivíduos podem não vir a usufruir os direitos que as medidas visam resguardar e/ou 

resgatar, tornando-se urgente a sua concessão
186

. Em outros casos, a Corte compreendeu que o 

conceito de urgência se encontrava atrelado à existência de danos irreparáveis
187

. Ademais, 

são urgentes, ainda, as medidas provisórias requeridas quando os recursos que visam reverter 

uma sentença de pena de morte são negados
188

. 

A diferença, para a jurisprudência interamericana, entre os casos em que se deve 

conceder as medidas provisórias e os que não se deve, reside no fato de que naqueles em que 

as medidas são cabíveis (pois presentes os requisitos previstos na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos), pressupõem-se que exista um conjunto de fatores ou circunstâncias 

que revelem agressões contra um grupo de pessoas determinado, que as situe em uma situação 

de extrema gravidade (que pode ser, por exemplo, uma série de ataques contra o grupo a que 

pertence o beneficiário e que permitam inferir que ele também será atacado, ainda que não 

existam ameaças diretas e ele) urgência de sofrer danos irreparáveis.  

A valoração da existência desse conjunto de fatores, contudo, se realizará somente no 

caso contencioso, onde também será analisada a responsabilidade internacional do Estado, 

sendo que no procedimento de medidas provisionais, apenas se verificará a situação de risco. 

E naqueles em que a medida não deve ser concedida, existe uma situação que por si só não 

representa a extrema gravidade e urgência de sofrer danos irreparáveis para determinado 

grupo, pois, nessa hipótese, falar-se-ia somente uma ameaça concreta contra o beneficiário 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de las Comunidades del Jiguamiando y 

del Curbarado. Medidas Provisionales respecto de la Republica de Colombia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004. 
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 Ibidem. Caso Masacre Plan de Sánchez. Medidas Provisionales respecto de Guatemala a favor de los 

integrantes del equipo de estúdios comuniatários y acción psicosocial (ECAP). Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2005. 
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 Ibidem. Caso Eloisa Barrios y otros. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos respecto de la Republica de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 22 de septiembre de 2005, §5. 
188

 Ibidem. Caso Raxcacó Reyes y otros. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2007, § 7. 
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que, por não preencher os referidos requisitos do artigo 63 da Convenção não possibilitaria a 

concessão ou a manutenção das medidas provisórias
189

. 

O conceito de urgência recebe contornos mais definidos somente em 2008, na análise 

do Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, quando a Corte 

Interamericana define que a urgência se consubstancia frente a situações especiais e 

excepcionais que requerem e merecem ação e resposta imediata orientada a evitar a ameaça. 

Para a Corte, se trata de circunstâncias que por sua própria natureza supõem um risco 

iminente. Do caráter urgente da ameaça se deriva a natureza de uma resposta para remediá-la, 

o que pressupõe, principalmente, o caráter imediato da mesma e, em princípio, temporal para 

fazer frente à situação, ou seja, a situação é urgente naquele momento, já que uma falta de 

resposta implicaria per se um perigo
190

. Trata-se do conceito de urgência mais definitivo 

adotado pela Corte Interamericana, sendo aplicado frequentemente pelo Tribunal
191

.    

 O conceito de urgência adotado pela Corte considera, sobretudo, a necessidade de 

que o Tribunal tome medidas imediatas frente a situações que naturalmente acarretam e 

supõem um risco iminente aos direitos humanos. Desta forma, reafirma que as medidas 

provisórias visam assegurar a possibilidade de restitutio in integrum do direito infringido ou 

ameaçado, de modo que no atual estágio de desenvolvimento do Sistema Interamericano 

dotaram-se de reconhecimento, chegando a converter-se em um mecanismo de prevenção 

eficiente, protegendo pessoas, comunidades e grupos organizados que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. 

O que se nota, outrossim, é que a preocupação da Corte é não aplicar conceitos 

estanques a quaisquer dos requisitos previstos no artigo 63 do Convenção Americana, mas 

optar por definições abrangentes que possam satisfazer ao caráter cautelar e tutelar das 

medidas provisórias. Vale dizer, a utilização de um conceito de urgência amplo, por parte da 

Corte, que pode ser moldado em virtude das características de cada caso e das particularidades 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas 

Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de julio 

de 2009, §23. 
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 Ibidem. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Solicitud de medidas 

provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República 

Bolivariana de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 

2008, § 18; Ibidem. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Solicitud de Medidas Provisionales respecto a la 

República de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 

2008, §8. 
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 Ibidem. Caso Rosendo Cantú y outra. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 23 de febrero de 2016, § 22; Ibidem. Asunto Alvarado Reyes y otros. 

Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte de 23 de junio de 2015, § 32; Ibidem. 

Asuntos de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela. Solicitud de ampliación de Medidas 

Provisionales a favor de Marinela Sánchez Ortiz y família respecto de Venezuela. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 2012, § 16. 
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dos contextos históricos e sociais dos Estados em face de quem são requeridas as medidas, 

possibilita a constante evolução das circunstâncias que se enquadram nas do referido artigo 

63. Isto prestigia, nesse viés, a particularidade dos tratados de direitos humanos e a previsão o 

artigo 29 da Convenção
192

 de que nenhuma disposição do Pacto de San José da Costa será 

interpretada no sentido de suprimir o gozo e exercício de direitos e liberdades nela 

reconhecidos. 

Portanto, a partir de conceitos mais amplos que podem enquadrar-se em distintos 

marcos fáticos, a jurisprudência da Corte Interamericana tem evoluído de modo a abranger 

diferentes situações de urgências que, por suas particularidades, requerem que sejam ditadas 

medidas específicas para a tutela e proteção do direito que se encontra frente ao risco de 

sofrer danos irreparáveis. 

 

 

3.3 A EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO SISTEMA INTERAMERICANA 

E A ADEQUAÇÃO DO CONCEITO DE URGÊNCIA AO PLEITO DOS 

BENEFICIÁRIOS 

 

Bobbio
193

 pondera que a grande questão, hoje, a respeito dos direitos humanos é 

saber “[...] qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 

declarações, eles sejam continuamente violados." Neste sentido, o autor italiano assevera que 

os esforços dos organismos internacionais para implementa-los nas ordens internacional e 

internas, podem ser consideradas sob três aspectos: promoção (ações orientadas com o 

objetivo de induzir os Estados a introduzir, disciplinar e aperfeiçoar os direitos humanos em 

sua ordem jurídica) controle (conjunto de medidas que visam verificar se as medidas 

propostas pelos organismos internacionais foram observadas pelos Estados) e garantia 

(existência de tutela jurisdicional internacional que sirva de garantia de salvaguarda dos 

direitos humanos quando a interna for insuficiente ou mesmo inexistente). 
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In verbis: “Artigo 29.  Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

 a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; 

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de 

qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; 

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática 

representativa de governo; e 

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 

outros atos internacionais da mesma natureza.” 
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 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Nova Edição. 13ª reimpressão. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25. 
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 Do caráter cautelar e tutelar das medidas provisórias, decorre a característica de 

prevenção, inerente à adoção das medidas no marco do direito internacional dos direitos 

humanos
194

, e considera os três aspectos ditados por Bobbio, vidando à garantia, controle e 

promoção desses direitos no continente. A necessidade da prevenção dos direitos humanos é, 

nas medidas provisórias, representada pelos três requisitos do artigo 63.(2) da Convenção 

Americana e, de certo modo, a sua concessão transcende a urgência, a extrema gravidade, a 

necessidade de se evitar danos irreparáveis e a busca pela prevenção dos direitos humanos 

encontrando amparo na indivisibilidade de tais direitos.  

 Diante disso, o conceito de urgência adotado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos para a concessão das medidas provisórias se mostra abrangente para satisfazer o 

caráter cautelar e tutelar das medidas, bem como a sua característica de prevenção, levando 

em consideração as particularidades de cada uma das questões levadas ao conhecimento do 

Tribunal. Isto, todavia, não significa que em todos os casos em que reconhecida a urgência e 

os demais requisitos, as medidas determinadas pela Corte convalidaram o pleito dos 

beneficiários.  

 Se de um lado o conceito de urgência é amplo – porém fundado em situações que 

apresentam risco iminente e que necessitam de ação imediata que evite a ameaça –, o 

conteúdo material das medidas provisórias adotadas pela Corte é, na maioria dos casos, 

genérico e não é prescritivo, conferindo aos Estados discricionariedade em sua 

implementação. As deliberações do Tribunal Interamericano, em geral, apontam para a 

adoção, sem dilações, de quantas medidas sejam necessárias para evitar novos atentados aos 

direitos dos beneficiários, para que se assegure eficazmente a proteção da vida e da 

integridade pessoal 
195

 daqueles que se encontram em uma comprovada situação de risco
196

.  

 Como consequência do dever de proteção que decorre do artigo 1 da Convenção 

Americana, o qual impõe aos Estados a obrigação de resguardar os direitos daqueles sob a sua 

jurisdição e que fundamenta a solicitação de medidas provisórias pela Corte, esta tem 

determinado em suas medidas provisórias que os Estados, como elemento essencial do dever 

de proteção, adotem medidas eficazes para investigar os fatos dos fatos denunciados e, em 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de haitianos y dominicanos de origen 

haitiano en la República Dominicana. Voto concurrente del juez A.A Cançado Trindade. Medidas 

Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a respecto de la República 

Dominicana. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de 2000, § 13. 
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 Ibidem. Asunto Penitenciario Aragua “Cárcel de Tocorón”. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2010, §1. 
196

 Ibidem. Caso Blake. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de la República de Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 16 de agosto de 1995, § 4. 
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sendo o caso, sancionar os responsáveis
197

.
198

 Tal dever nos parece fundamentar-se na 

obrigação do referido artigo 1, na medida em que a investigação constitui garantia dos direitos 

humanos, pois a partir do reconhecimento dos fatos que ensejaram a violação ou que colocam 

em risco os direitos previstos na Convenção, é possível, em sede de medidas provisórias, 

evitar a perpetração de danos irreparáveis. Porém, em se tratando da análise de “fundo” dos 

casos submetidos à Corte, entendemos que tal dever encontra amparo também no artigo 25.(1) 

da Convenção Americana
199

, que assegura a proteção judicial dos direitos consagrados no 

Pacto de San José, sendo a investigação (e o dever de investigar) meio hábil para tanto.  

 As determinações da Corte ultrapassam, entretanto, a adoção de medidas lato sensu 

para a salvaguarda dos direitos ou para que se investigue os fatos que originaram a solicitação 

de medidas provisórias, sendo específicas, em certas ocasiões, com o intuito de fazer cessar as 

violações descritas pela Comissão e pelos beneficiários. Exemplos dessas medidas são a 

determinação de que as autoridades civis possam receber comunicações de urgências daqueles 

sob a proteção das medidas provisórias
200

, a modificação da situação de encarceramento dos 

detidos com o propósito de adequá-la ao artigo 5 da Convenção Americana
201

 e a garantia de 

que os beneficiários possam viver em suas residências habituais com segurança ou que 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Vogt. Medidas Provisionales solicitadas 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala. Resolución de la 

Corte Intermericana de Derechos Humanos del 27 de junio de 1996, §2. 
198

 Cumpre pontuar que a jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana quanto ao reconhecimento de que 

os Estados têm a obrigação de investigar violações de direitos humanos. Não obstante, existem discrepâncias 

jurisprudenciais quanto à identificação da fonte normativa dessa obrigação. Em seu voto dissidente no Caso 19 

Comerciantes Vs. Colombia, a Juíza Cecília Medina Quiroga pontuou que a “el fundamento del derecho a exigir 

un juicio que persiga la responsabilidad de los participantes en uma violación de ciertos derechos, al cual 

tengan acceso los afectados por e lacto violatorio, debe encontrarse, no em una disposición que consagra el 

derecho a um recursi ni em outra que tiene carácter procesal, sino en el derecho substantivo violado, a la luz de 

la obligación general de garantizar contenida el el artículo 1.1 de la Convención Americana [...]”, para ela, a 

obrigação de investigar decorre do artigo 1.1, pois é parte do dever do Estado de dissuadir o cometimento de 

novos crimes e só pode ser exigida em função de um direito substantivo que deve ser amparado pelo Estado. Por 

outro lado, o Juíz Cançado Trindade, em seu voto razonado no Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. 

Paraguay, assentou que os artigos 8 e 25 da Convenção devem ser analisados conjuntamente, com o fim da 

maximização da proteção dos direitos humanos, para que se promova um direito de acesso à justiça. (Ibidem. 

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Voto Parcialmente Disidente de la Jueza Medina Quiroga. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C. No. 109; Ibidem. Caso “Instituto de 

Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Voto Razonado del Juez A.A Cançado Trindade. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Repareciones y Costa. Sentencia de 2 de septiembre de2004. Serie C No. 112) 
199

In verbis: “Artigo 25.(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.” 
200

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Bustíos – Rojas. Medidas Provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Perú. Resoluctión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 7 de enero de 1991, §2. 
201

 Ibidem. Caso Loayza Tamayo. Medidas Provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de la República del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 

de septiembre de 1996, § 1. 
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possam a elas retornar sem medo de perseguições ou ameaças
202

. Em outras situações, a Corte 

chegou a ser mais especifica e determinar, até mesmo, que o beneficiário recebesse o 

tratamento de médico de sua escolha
203

 (consagrando, ao fim e ao cabo, que os detidos têm 

direito a tratamento médico com o profissional de sua eleição) e a impossibilidade de 

deportação ou expulsão do beneficiário
204

. Essas medidas específicas denotam a intenção da 

Corte Interamericana em assegurar não só os direitos previstos nos artigos 4.(1)
205

 e 5
206

 da 

Convenção Americana, como aqueles consagrados nos artigos 3
207

, 22.(1)
208

 e 24
209

.  

 A outorga das medidas provisórias evoluiu de modo que o beneficiário, deixou de 

ser apenas o indivíduo (nominado, considerado, aqui, em sua individualidade), e passou a ser 

considerado, também, os membros de comunidade ou de determinados grupos– ainda que não 

nominados, identificáveis e determináveis e que se encontrem em situação de grave perigo 

devido à sua função e atividade desempenhada na comunidade
210

. 

O que se percebe, é que através das medidas provisórias, o Sistema Interamericano 

tem uma possibilidade de influenciar inclusive em decisões políticas internas, quando essas 

afetarem direitos humanos naqueles casos já submetidos à competência contenciosa do 

Tribunal, de modo que o conteúdo das medidas provisórias pode determinar obrigações de 

fazer à qualquer um dos poderes do Estado, além de ratificar as exigências das sentenças que 

reconhecem a responsabilidade internacional de um Estado por violação à Convenção 

Americana de Direitos Humanos, como ocorreu na análise das medidas provisórias do Caso 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Colotenango. Medidas Provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Guatemala. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de junio de 1994, § 1-2. 
203

 Ibidem. Caso Cesti Hurtado. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de enero de 

1998, § 2. 
204

 Ibidem. Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano em la República Dominicana. Medidas 

Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República 

Dominicana. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de noviembre de 2000, § 2. 
205

In verbis: “Artigo 4.(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.” 
206

In verbis: “Artigo 5.(1). Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.” 

“Artigo 5.(2). Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 

degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 

humano. 
207

In verbis: “Artigo 3. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.” 
208

In verbis: “Artigo 22. (1). Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular 

nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais.” 
209

 In verbis: “Artigo 24. Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, 

a igual proteção da lei.” 
210

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso comunidades del Jiguamiandó y del 

Curbaradó. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 6 de marzo de 2003, § 9-11. 
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Raxcacó Reys y otros
211

, na qual a Corte requereu que o Estado da Guatemala desse 

cumprimento ao ponto resolutivo da sentença de mérito do mesmo caso, que determinava que 

o Estado revogasse ou modificasse o artigo 201 de seu Código Penal, adequando os tipos 

penais nele insertos à legislação interamericana, e que, enquanto não o fizesse se abstivesse de 

aplicar penas capitais.   

 A partir da análise do conteúdo material das medidas provisórias ditadas pela Corte 

Interamericana é possível observar que essa faculdade da Corte é emitida não só para conferir 

proteção a indivíduos que se encontrem em situações de perigo iminente de sofrer danos 

irreparáveis aos seus direitos resguardados pela Convenção, como para preservar a situação 

jurídica objeto do pleito da medida provisional até que seja submetido a sua competência 

jurisdicional. Isto é, o deferimento da medida provisória e o requerimento feito ao Estado, 

pode, muitas vezes, ter o intuito de que a partir de sua adoção, não se obstaculize o 

procedimento perante o Sistema Interamericano
212

 (seja por procrastinações, seja pela falta de 

cooperação, seja pelas ameaças a testemunhas do litígio internacional que venham a ser 

impossibilitadas de contribuir no processo perante a Comissão ou à Corte
213

), ou ainda de 

conferir maior cogência às decisões da Corte no âmbito de sua competência jurisdicional. 

 Ademais, embora o conteúdo das medidas ditadas pela Corte seja variado, 

dependendo da natureza das ameaças ou violações que o Tribunal analisa, a determinação de 

envio de informes periódicos à Corte, juntamente com a dever de adoção das medidas 

necessárias à salvaguarda de direitos, é decidida na quase totalidade dos casos. Esses informes 

podem, dependendo da gravidade e urgência da situação, ser apresentados quinzenalmente, 

mensalmente ou em lapsos temporais mais longos
214

 e constituem na elaboração, pelo Estado, 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Caso Raxcacó Reyes y otros Solicitud de ampliación de medidas 

provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, § 1. 
212

 Ibidem. Caso James y otros. Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 25 de septiembre de 1999, § 2. 
213

 Ibidem. Caso Velásquez Rodriguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humnaos de 15 de enero de 1988, § 1; Ibidem. Caso Bustíos – Rojas. 

Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Perú. 

Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de junio de 1990, § 1; Ibidem. 

Caso Blake. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto 

de la República de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de 

septiembre de 1995, § 5; Ibidem. Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República 

Dominicana. Medidas Provisionales respecto de la República Dominicana. Resolución del Presidente de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2000; Ibidem. Caso Kawas Fernández Vs. 

Honduras. Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República de Honduras. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2008, § 2. 
214

 Ibidem. Caso James y otros. Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
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de informes periódicos sobre a implementação das medidas e as condições de ameaça em que 

se encontram os beneficiários.  

 Além do Estado, a Comissão Interamericana deve apresentar suas impressões sobre 

a situação. É a partir desses relatórios que a Corte pode pronunciar-se sobre a manutenção das 

medidas provisórias
215

, o levantamento
216

 ou a ampliação da medida
217

. O levantamento, 

destaque-se, ocorre quando não há mais a situação de extrema gravidade e urgência que 

deram ensejo à adoção das medidas provisórias, isto é, quando cumprida a medida provisória, 

perdendo, assim, o seu objeto; em alguns casos, foi necessário que se passassem quase dez 

anos
218

 para que isso ocorresse. 

 O cumprimento das medidas não se trata, para a Corte, de dever do Estado que 

exclui a participação dos peticionários e/ou beneficiários, ao contrário, os Estados devem 

brindar-lhes condições para que participem do planejamento e da implementação das medidas 

e deve mantê-los informados sobre o avanço das medidas ditadas pelo Tribunal
219

, 

comunicando-lhes a respeito das medidas provisórias com o objeto de oferecer-lhes a 

proteção devida, sendo essa séria, definitiva e confiável. Além disso, os beneficiários têm a 

obrigação de cooperar com o Estado, para que esse possa adotar com maior efetividade as 

medidas ditadas pela Corte
220

.  

 Tal determinação parece visar garantir protagonismo aos peticionários não só na 

jurisdição internacional, como na interna, buscando resgatar a confiança que o beneficiário 

possuía em relação ao Estado e torna-lo, concomitantemente, supervisor da eficácia da 

medida, uma vez que ele é, em verdade, o maior interessado em seu cumprimento. Porém, em 

alguns casos as medidas não foram implementadas, o que ocasionou, por exemplo, a execução 

                                                                                                                                                                                     
Humanos de 26 de noviembre de 2001, § 3; Ibidem. Asunto del Complejo Penitenciario de Pedrinhas. 

Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de 

noviembre de 2014, § 4. 
215

 Ibidem. Caso Colotenango. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de febrero 

de 1996, § 2. 
216

 Ibidem. Asunto Millacura Llaipén y otros. Medidas Provisionales respecto de la Republica de Argentina. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2011, § 1. 
217

 Ibidem. Caso James y otros. Ampliación de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago. Resolución del 19 de 

junio de 1999, § 3. 
218

 Aqui, refere-se especificamente ao Caso Carpio Nicolle, apresentado à Corte em 1995 e que teve suas 

medidas provisórias levantadas somente em 2012. 
219

 Ibidem. Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales solicitadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, § 7. 
220

 Ibidem. Caso Álvarez y otros. Medidas Provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de la República de Colombia. Resolución del 29 de agosto de 1998, § 7, 8, 6. 
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extrajudicial dos beneficiários
221

, ou, em outros, os Estados não conheceram a obrigatoriedade 

que têm de dar cumprimento às decisões da Corte, inclusive em relação às medidas 

provisórias, contrariando as determinações do Tribunal.  

 O conceito de urgência adotado pela Corte, aliado às determinações das medidas 

provisórias constitui inegável mecanismo de proteção dos direitos humanos no continente 

americano. A abrangência, tanto do conceito de urgência, quanto do conteúdo das medidas 

provisórias parece buscar, assim, que esses adequem-se às necessidades dos beneficiários. A 

primeira, pois é por intermédio de uma análise global do contexto em que se insere o 

beneficiário que se conceitua a urgência, para que a ausência de atuação da Corte não 

implique em violação do direito de modo a impossibilitar a sua restituição. A segunda, devido 

ao fato de que quando se ditam medidas específicas a cessar o dano que os beneficiários 

sofrem, isto é, que no compreender da Corte são aquelas mais adequadas a colocar término à 

conjuntura de risco iminente, busca-se necessariamente a adequação da medida à situação do 

beneficiário, às suas particularidades. O que se observa é, portanto, a adequação tanto do 

conceito de urgência, quanto do conteúdo material da medida provisória não só ao pleito do 

beneficiário, mas ao intuito da medida provisória, qual seja, garantir os direitos humanos no 

continente e/ou impedir que sua violação se perpetue.  
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Asunto Eloisa Barrios y Otros. Medidas 

Provisionales Respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 4 de febrero 

de 2010, § 6; Ibidem. Caso Eloísa Barrios y Otros. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 25 de noviembre de 2010, § 7-23. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O Sistema Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos, instituído no 

marco da consideração do indivíduo enquanto sujeito de direito internacional, no pós II 

Guerra Mundial, é o mecanismo regional que visa tutelar e proteger os direitos humanos no 

continente americano. Composto por dois órgãos, a Comissão Interamericana e a Corte 

Interamericana, possui uma gama de tratados que visam à salvaguarda dos referidos direitos 

no plano americano, sendo o seu principal a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  

A Corte Interamericana é o tribunal a quem compete o exame da responsabilidade 

internacional de um Estado parte na Convenção pela violação de uma de suas cláusulas ou de 

outros tratados que compõe o Sistema Interamericano Interamericana de Proteção dos Direitos 

Humanos. O Tribunal, no exercício de sua competência jurisdicional pode analisar questões 

referentes à denúncia de responsabilidade internacional de um Estado parte da Convenção por 

violação a ela e, inclusive, ditar medidas provisórias. Todas as decisões da Corte 

Interamericana são exigíveis dos Estados por força do artigo 68 da Convenção Americana, lhe 

incumbindo a proteção dos direitos humanos em domínio regional.  

Em vista da maior efetividade e da necessária ampliação da atuação dos tribunais 

internacionais, gradualmente, a competência das cortes do direito interno de proferir medidas 

acautelatórias foi transferida aos tribunais internacionais que se proliferaram no Século XX. 

Seja no direito interno, seja no direito internacional, as medidas provisórias ou cautelares, tem 

o propósito de preservar a situação jurídica, a eficácia do processo, de conferir certa paridade 

às partes da contenta. Esse intuito comum apenas tem seu objeto alterado na transposição 

dessas medidas para o direito internacional dos direitos humanos, quando passam a estender o 

seu âmbito de proteção de maneira que, além do caráter naturalmente preventivo, essas 

medidas buscam proteger efetivamente direitos humanos e essenciais na medida em que se 

evite danos irreparáveis ao indivíduo, sujeito de direito internacional.  

 Tal como em outros tribunais, essa prerrogativa herdada do direito interno foi 

incorporada ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos pelo artigo 63.2 da 

Convenção Americana e, complementarmente, pelas disposições regulamentares da Comissão 

e da Corte Interamericana. No Sistema interamericano, três são as medidas que podem ser 

tomadas: as medidas cautelares, destinadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 

as medidas urgentes, ditadas pelo Presidente da Corte Interamericana de Direito Humanos; e 

as medidas provisórias, incluídas na jurisdição da Corte Interamericana. Essas medidas, 
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passaram a constituir mecanismos não só para remediar o dano e/ou impedir ou evitar a 

perpetração, como também para proteger os direitos humanos, em vista de seu caráter cautelar 

e tutelar e de sua característica de prevenção. 

 Nesse sentido, o referido artigo 63.(2) da Convenção estabelece os requisitos que 

devem ser preenchidos para a outorga das medidas provisórias, sendo eles, existência de uma 

situação de extrema gravidade e urgência, que essa situação possa ocasionar danos 

irreparáveis aos direitos reconhecidos no Pacto de San José da Costa Rica. E é justamente o 

preenchimento desses requisitos que possibilita a adoção da medida e, consequentemente, que 

não se mantenha uma situação irreversível se agrave um dano irreparável a ponto de violar um 

tratado internacional, in casu, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  

 Diferentemente do que ocorre em relação às sentenças de mérito ditadas pela Corte 

Interamericana, observa-se que as medidas provisórias tem sido, em sua quase totalidade, 

cumpridas pelos Estados, tornando-as, possivelmente, mais eficazes do que as próprias 

sentenças de reparações, não apenas pela adesão pelos Estados, mas, substancialmente, devido 

ao lapso temporal que demoram para ser ditadas e implementadas. Isto evidencia que os 

conceitos adotados para os requisitos que são imprescindíveis a sua concessão das medidas 

provisórias ganha relevo e se mostra fundamental para o logro da proteção dos direitos 

humanos no continente. 

 Muito embora o artigo 63.(2) da Convenção preveja três requisitos essenciais à 

concessão das medidas provisórias, entende-se ser o requisito da urgência aquele cujo 

conceito é de fundamental compreensão para a concessão das medidas, visto ser ele que se 

encontra diretamente vinculado à necessidade de antecipação dos efeitos do julgamento.  

 A concessão das medidas provisórias, segundo a Corte Interamericana, encontra 

fundamento material na obrigação de os Estados adotar todas as medidas quantas sejam 

necessárias para a preservação dos direitos previstos na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos e que possam vir a ser ameaçados. Muito embora inicialmente se tenha entendido 

que a função que cumprem essas medidas é assegurar que a sentença de mérito não seja 

prejudicada por ações indevidas das partes, o objeto das mesmas, através da prática 

jurisdicional interamericana, modificou-se ampliando-se a proteção conferida e, por conta 

disso o conceito de urgência adotado pela Corte também restou ampliado. 

 O conceito de urgência, que nas primeiras decisões da Corte em 1988 não era 

considerado para o deferimento das medidas provisórias, se alterou com o passar do tempo, 

adequando-se às peculiaridades de cada uma das solicitações apresentadas à Corte. Assim, o 

referido conceito é compreendido, em um primeiro momento, no sentido de que violências e 
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ameaças prima facie caracterizar-se-iam como situações urgentes à concessão das medidas, o 

mesmo se diga em relação a casos de homicídios, deslocamentos forçados, violações à 

integridade pessoal e à propriedade de povos indígenas.  

 Nota-se a expansão das situações que caracterizam urgência quando vinculadas à 

integridade pessoal do beneficiário e que, para a determinação do conceito de urgência 

incumbe à Corte Interamericana a análise não só dos fatos que ensejaram a solicitação das 

medidas provisórias, como das circunstâncias que as circundam e que culmina no conceito de 

que são urgentes as situações especiais e excepcionais que requerem e merecem ação e 

resposta imediata orientada a evitar a ameaça, que devido a sua própria natureza supõem um 

risco iminente; do caráter urgente da ameaça se deriva a natureza de uma resposta para 

remediá-la, o que pressupõe, principalmente, iminência de que a Corte aja para fazer frente à 

situação, já que uma falta de resposta implicaria per se um perigo.  

 Esse conceito converge com o entendimento de que as medidas provisórias se 

destinam a preservar e/ou assegurar uma situação jurídica, entretanto, pelo seu conteúdo 

material vincular-se aos direitos humanos, não é possível dissociá-lo do dever geral dos 

Estados de respeitar o direto daqueles sob a sua jurisdição, não podendo este conceito ser 

interpretado e compreendido como único e isolado no Sistema Interamericano. Isso, pois, o  

que se observa é, justamente, a intenção da Corte de não aplicar conceitos estanques a 

quaisquer dos requisitos, mas optar por definições abrangentes que possam satisfazer o caráter 

cautelar e tutelar das medidas provisórias.  

 Neste sentido, os conceitos adotados pelo Tribunal visam o restitutio in integrum do 

direito infringido ou ameaçado e, para tanto, as medidas materiais decididas estão 

estritamente vinculadas ao direito que busca resguardar, à necessidade de cessar as violações. 

Vê-se, portanto, que o conceito de urgência é condizente à aspiração protetiva do Sistema 

Interamericano. 

 Ocorre que, embora a Corte confira, através das medidas provisórias, proteção 

imediata e de caráter urgente a uma gama de direitos reconhecidos e protegidos pela 

Convenção Americana, o nível de proteção do direito resguardado pela medida está 

estreitamente relacionado ao grau de cumprimento da medida e esse depende exclusivamente 

das ações estatais. Constata-se que na maioria de casos ou assuntos submetidos ao crivo da 

Corte e que tiveram medidas provisórias determinadas, os direitos foram totalmente 

protegidos.  

 Porém, não se pode olvidar que em alguns casos as medidas não foram sequer 

implementadas, o que ocasionou, por exemplo, a execução extrajudicial dos beneficiários, ou 
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os Estados chegaram a desconhecer a obrigatoriedade que os mesmos têm de dar 

cumprimento às decisões da Corte, inclusive em relação às medidas provisórias, contrariando, 

assim, as determinações do Tribunal.  

 Desta feita, de nada adianta que a Corte adeque o conceito de urgência, de modo a 

tornar possível a concessão da medida provisória ao beneficiário se os Estados não lhe 

conferem plena eficácia e a executam no plano interno. Isto porque, ao ratificar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e submeter-se à competência jurisdicional da Corte 

Interamericana, presume-se que um Estado o faça de boa-fé e com intuito de observar as 

determinações da Corte e de contribuir à proteção e garantia dos direitos e liberdades do Pacto 

de San José da Costa Rica e, inevitavelmente, a observância e o cumprimento das 

determinações da Corte ultrapassa a implementações de reparações ditadas em casos em que 

constatada a responsabilidade internacional.  

 Ou seja, é necessário que os Estados consolidem os direitos humanos, 

primeiramente, através de sua plena garantia e respeito, mas que para além disso – nos casos 

em que não houve, ainda, a violação ao direito e que não preencham os pressupostos para que 

o Estado venha a ter sua responsabilidade internacional analisada pela Corte em um exame de 

mérito da causa – tome as medidas necessária para evitar que o direito, de fato, venha a ser 

desrespeitado e/ou não seja garantido, o que pode ser feito por intermédio do cumprimento e 

da implementação das medidas provisórias. Ademais, a instituição dessas medidas pelos 

Estados, pode resgatar a confiança do indivíduo na capacidade estatal de resguardar e proteger 

os seus direitos e contribui ao fortalecimento e credibilidade do Sistema Interamericano. 
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