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1 – Resumo 
1 
O homem, enquanto cidadão do mundo, conforme expressão consagrada por Aristóteles, ocupa 

posição de destaque no cenário internacional quando o foco do debate recai sobre os direitos 

humanos, estes, geralmente, fundados numa pretensa dignidade intrínseca ao ser humano. 

Norbeto Bobbio, no entanto, entendia que a problemática fundamentológica desses direitos, à 

época de sua obra A Era dos Direitos, já se encontrava ultrapassada, ressaltando que “o problema 

grave do nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não era mais fundamentá-los, e sim o 

de protegê-los” (BOBBIO, 2000, pág. 32). Desta feita, partindo-se do pressuposto de que todo ser 

humano é digno de direitos humanos intrinsecamente, afigura-se de vital importância a 

institucionalização de instrumentos que viabilizem a efetividade desses direitos, sob pena de 

torná-los meras previsões programáticas ao alvedrio dos Estados. Nesse contexto, utilizando-se 

de uma metodologia baseada eminentemente em pesquisa bibliográfica e legislativa, esse artigo 

visa, em linhas gerais, apresentar um quadro comparativo entre os sistemas de proteção aos 

direitos humanos presentes atualmente no âmbito internacional, focalizando o papel primordial 

que o Protocolo Adicional n. 11 da Convenção Européia de Direitos Humanos teve na efetivação 

desses direitos ao consagrar, dentro outros fatores, o direito do indivíduo lesado de peticionar 

diretamente à Corte Européia de Direitos Humanos. Pretende-se demonstrar, por fim, que os 

sistemas de proteção regional aos direitos humanos são um grande avanço na concretização dos 

mesmos, no entanto apresentam falhas que, no plano prático, acabam por fulminá-los, ao, por 

exemplo, dificultar o acesso à justiça protetora dos direitos humanos. 
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2 – Introdução 

 

O estudo filosófico acerca dos direitos humanos remete-nos à problemática do conteúdo 

destes e suas implicações, como, por exemplo, o fundamento da universalidade dos mesmos. 

Ocorre que, embora essas reflexões sejam de vital importância para a elaboração de uma teoria 

geral dos direitos humanos, o homem, em decorrência das atrocidades perpetradas durante a 

Segunda Guerra Mundial, percebeu a necessidade de focalizar as atenções, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional, na proteção da figura humana, enquanto indivíduo ou coletividade, 

contra ameaças e lesões, salvaguardando parâmetros protetivos mínimos, também chamado por 

Flávia Piosevan (PIOSEVAN, 2007, pág. 45) de mínimo ético irredutível. 

Partindo-se da premissa disposta na Declaração Internacional de Direitos Humanos de 

que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, ou seja, de uma dignidade 

inerente à natureza humana, estamos assistindo a um processo de internacionalização dos direitos 

humanos por meio da institucionalização de sistemas internacionais e regionais com o intuito de 

proteção dos mesmos. 

Nesse contexto, utilizando-se de uma metodologia baseada eminentemente em pesquisa 

bibliográfica e legislativa, esse artigo visa, em linhas gerais, apresentar um quadro comparativo 

entre os sistemas de proteção regional dos direitos humanos presentes atualmente no âmbito 

internacional, focalizando o papel primordial que o Protocolo Adicional n. 11 da Convenção 

Européia de Direitos Humanos teve na efetivação desses direitos ao consagrar, dentro outros 

fatores, o direito do indivíduo lesado de peticionar diretamente à Corte Européia de Direitos 

Humanos. 

Por fim, verificar-se-á o importante papel que o referido Protocolo teve rumo à 

efetivação dos direitos humanos, no âmbito dos sistemas regionais de proteção dos direitos 

humanos, haja vista que estabeleceu importantes avanços quanto ao acesso à justiça 

internacional, tornando o homem não apenas o sujeito de um direito doméstico, mas o sujeito de 

um direito internacional. 

 

2 – Referencial Teórico 

 



A literatura jurídica acerca deste tema ainda é bastante restrita, podendo-se inferi-lo do 

estudo de obras que versam acerca dos Sistemas de Proteção aos Direitos Humanos. Neste 

contexto, Flávia Piosevan e Cançado Trindade despontam como importantes referenciais teóricos 

nacionais quanto ao desenvolvimento da temática acerca da proteção internacional dos direitos 

humanos, primordialmente em suas obras Direitos Humanos e Justiça Internacional e Tratado de 

Direitos Internacional dos Direitos Humanos, respectivamente. Ambos trazem um apanhado 

histórico da evolução destes direitos e de como a proteção dos mesmos atualmente é efetivada 

internacionalmente, trazendo ainda Flávia Piosevan uma análise comparativa dos sistemas que 

melhor efetivam esta proteção. 

 

2 – Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos 

 

2.1 – Relação entre o Sistema de Proteção Global de Direitos Humanos e os Sistemas 

regionais de Direitos Humanos  

 

O homem, enquanto cidadão do mundo, conforme expressão consagrada por 

Aristóteles, ocupa posição de destaque no cenário internacional quando o foco do debate recai 

sobre os direitos humanos, estes, geralmente, fundados numa pretensa dignidade intrínseca ao ser 

humano. Numa visão mais pragmática, Norberto Bobbio, à época de sua obra A Era dos Direitos, 

já entendia que a problemática fundamentológica desses direitos se encontrava ultrapassada, 

ressaltando que “o problema grave do nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não era 

mais fundamentá-los, e sim o de protegê-los” (BOBBIO, 2000, pág. 32). 

Nesse contexto de proteção aos direitos humanos, partindo-se da premissa disposta na 

Declaração Internacional de Direitos Humanos de que todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos consagrado em seu artigo primeiro, ou seja, de uma dignidade inerente à 

natureza humana, assistimos a um processo de internacionalização dos mesmos por meio da 

institucionalização de sistemas internacionais e regionais com intuito de protegê-los. Nesse 

sentido aduz Cançado Trindade (TRINDADE, 2003, pag. 45): 

“É este o sentido próprio do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

que tem se desenvolvido nas últimas décadas e meia a partir das 

premissas básicas de que os direitos humanos são inerentes ao ser 



humano, e como tais antecedem a todas as formas de organização 

política, e de que sua proteção não se esgota[...]” 

 

Este sistema internacional tem como foco normativo os tratados internacionais, dentro 

os quais destacam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos direitos Civis e 

Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em âmbito global e a Convenção 

Européia de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San 

José da Costa Rica - e a Convenção Africana dos Direitos Humanos e Dos Povos – Carta de 

Banjul - em âmbito regional. 

Aduz a autora Flávia Piosevan (PIOSEVAN, 2007, pág. 16):  
 
“Os sistemas glogal e regional não são dicotômicos, mas complementares. 
Inspirados pelos valores e princípios da Declaração Universal, compõem o 
universo instrumental de proteção dos direitos humanos no plano 
internacional.” 

 

Desta feita, há uma relação de complementação entre estes sistemas de proteção, 

buscando, com ao auxílio dos sistemas nacionais de proteção, uma atuação conjunta com o fito 

de proporcionar a maior efetividade possível aos direitos aqui albergados. 

Ocorre que o sistema global perde em eficácia na medida em que não dispõe de uma 

Corte Internacional para processamento de causas afora a penal – Tribunal Penal Internacional, 

enquanto que os sistemas regionais dispõem de cortes com experiências enriquecedores acerca da 

justicialização dos direitos humanos. Se não, vejamos no tópico a seguir.  

 

2.2 – Paralelo entre os atuais Sistemas de Proteção Regionais de Direitos Humanos  

 

Focalizo neste momento a importância da compreensão dos sistemas regionais de 

direitos humanos, haja vista que a sua atuação, em razão da proximidade com a realidade 

subjacente, pode compreender melhor os desafios regionais para efetivação dos referidos direitos. 

Nesse ínterim, desponta a Convenção Européia de Direitos Humanos como base do 

sistema de proteção regional mais antigo e consolidado, instituído no contexto pós Segunda 

Guerra Mundial. A reconstrução da Europa no pós guerra ensejou um fenômeno de cooperação 

entre os Estados, viabilizando o estabelecimento da mencionada Convenção como um 



instrumento de valorização do indivíduo enquanto portador de uma dignidade, assumindo os 

participantes o compromisso de protegê-lo. 

Criada no âmbito do Conselho da Europa (1949), reunião dos Estados Europeus com 

objetivo de unificar a Europa, a Convenção surge num contexto de união de forças dos mesmos 

em busca de objetivos comuns. Neste espírito de cooperação, aduz o art. 1 da mencionada 

Convenção: 

“As Altas Partes Contratantes reconhecem a qualquer pessoa sob sua 
jurisdição os direitos e liberdades definidos no título I da presente 
Convenção.”  

 

Desta forma, estabelece o compromisso assumido pelos Estados partes de fazerem 

cumprir os termos da Convenção. Nos termos de Clare Ovey e Robin White: “A tônica geral da 

Convenção é inspirada nos princípios da solidariedade e da subsidiariedade. Solidaderiedade 

refere-se ao compromisso dos estados-partes de assegurar os direitos enunciados na Convenção 

em suas ordens jurídicas internas. Já a subsidiariedade refere-se à atuação da Corte Européia no 

sentido de situar-se como subsidiária das instituições do sistema nacional de proteção ao apreciar 

casos de violações de direitos humanos.” 

No texto original, o mencionado tratado optou por consagrar a proteção primordial dos 

direitos civis e políticos, haja vista ainda persistir o contexto político dos Estados Liberais à 

época. Somente em 1965, os direitos sociais, econômicos e culturais conseguiram seu espaço por 

meio da Carta Social Européia, estabelecendo mecanismos de implementação progressiva dos 

mesmos bem como de uma sistemática de relatórios periódicos a fim de viabilizar o controle das 

ações estatais quanto à efetivação destes direitos. 

Aduz a autora Flávia Piosevan dispõe que a Corte Européia, quando da interpretação 

das referidas normas, deverão obedecer a quatro princípios: da interpretação teleológica – ter 

como fim os objetivos da Convenção; da interpretação efetiva – maior efetividade possível ao 

disposto no tratado; da interpretação dinâmica e evolutiva – constante dialética com as mudanças 

no plano social - e da proporcionalidade – equilíbrio entre as demandas de interesse geral e as de 

direito fundamental individual.  

Quanto aos órgãos de monitoramento das ações dos estados-partes voltados à efetivação 

dos direitos consagrados no tratado, destacam-se dois: a Comissão Européia de Direitos 

Humanos e a Corte Européia de Direitos Humanos.  



Originalmente, o texto da Convenção estabelecia a competência da mencionada 

Comissão para apreciar comunicações de violações a direitos humanos interestatais, petições 

submetidas por indivíduos, ONGS ou grupos de indivíduos.  

Quanto à Corte Européia, o texto original estipulava uma cláusula facultativa que 

deveria ser ratificada pelos estados-partes a fim de que as causas que chegassem à Comissão 

pudessem ser submetidas a sua jurisdição. O protocolo n. 11, adicionada à mencionada 

Convenção em 1998, trouxe mudanças que se tornaram paradigmáticas em relação aos outros 

sistemas regionais. Este tema será tratado no próximo tópico. Quanto a sua competência, o 

tratado legitima este órgão a emitir opiniões jurídicas acerca dos termos da Convenção, 

competência consultiva, bem como proferir decisões juridicamente vinculantes e de natureza 

declaratória, competência contenciosa, segundo Flávia Piosevan, podendo cominar sanções de 

natureza indenizatória até a expulsão do Conselho da Europa.  

Um dos fatores mais importantes para o sucesso do sistema de proteção europeu está 

relacionado com o comprometimento dos estados-partes, haja vista serem tradicionalmente 

considerados Estados de Direito, em efetivar os termos da Convenção, garantindo grande 

prestígio aos trabalhos realizados pela Comissão e pela Corte Européia.   

No que concerne à Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de 

Pacto de San José da Costa Rica, há que se destacar alguns aspectos. Instituída em 1969 e 

entrando em vigor apenas em 1978, esta Convenção é composta apenas por membros da 

Organização dos Estados Americanos. 

O texto originário do tratado optou por elencar em capítulo próprio os direitos civis e 

políticos, o mesmo não ocorrendo quanto aos direitos sociais, econômicos e culturais, tornando-

as normas programáticas vazias. Ocorre que em 1999 foi adicionado o Protocolo de San Salvador 

ao tratado, estabelecendo um elenco de direitos sociais, econômicos e culturais, devendo os 

estados-partes adotarem uma atitude positiva na promoção dos mesmos.  

Quanto ao aparato de monitoramento do cumprimento desta Convenção destacam-se: 

Comissão de Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana.  

A principal função da Comissão é a promoção e proteção dos direitos humanos, 

cabendo-lhe, dentre outras competência, fazer recomendações aos estados-partes acerca de 

medidas adequadas a proteção dos mencionados direitos, solicitar informações dos governos 

sobre suas atuações em pró da efetivação dos direitos humanos, submeter um relatório anual à 



Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos e examinar as comunicações e 

petições dos indivíduos ou grupos acerca de violações, sendo um órgão necessariamente 

intermediário entre o indivíduo e a Corte, exercendo juízo de admissibilidade. 

Quanto à Corte Interamericana, verifica-se também presente a competência consultiva e 

contenciosa. Da mesma forma que o texto original da Convenção Européia, a Convenção 

Interamericana estipulou que a jurisdição da Corte estaria condicionada à ratificação dos estados-

partes desta cláusula facultativa. O Estado brasileiro reconheceu sua competência em apenas em 

1988, por meio do Decreto Legislativo n.89. O acesso à sua jurisdição dar-se-á quando da 

submissão do caso pela Comissão ou quando da denúncia de um estado-parte em relação a outro, 

tendo sua decisão caráter vinculante e obrigatório, podendo cominar sanção indenizatória. 

No que concerne à Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, esta surgiu em 

1981, no âmbito da atua União Africana, em resposta a pressões internas e internacionais quanto 

às violações exorbitantes dos direitos humanos no território africano, estabelecendo, inicialmente, 

a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos como instrumento de promoção e de 

proteção dos mesmos.  

Em razão da feição particular deste continente, seu instrumento legal de direitos 

humanos apresenta algumas peculiaridades, tais como a relevância conferida às tradições 

históricas e aos valores da civilização africana, manifestada nos dispositivos do tratado bem 

como no próprio nome do mesmo. Ademais, a Convenção tratou desde a origem de temas que 

envolvem a coletividade, não dando originalmente primazia aos direitos civis e políticos, 

ocorridas nas demais Convenções. Desta feita, estabelece capítulos que consagram tanto os 

direitos civis e políticos e quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Cabe à Comissão Africana de Direitos Humanos, dentre outras competências, assegurar 

a proteção dos direitos humanos, elaborar estudos e pesquisas, interpretrar os dispositivos da 

Carta, apreciar comunicações interestatais bem como petições encaminhadas por indivíduos ou 

grupos, sendo, nos dizeres de Flávia Piosevan, “[...]um órgão político ou quase judicial[...]”. 

A Corte Africana, ao contrário das demais, não foi prevista no texto original, sendo 

instituída apenas em 1988 e entrando em vigor em 2004, sob a justificativa de que 

tradicionalmente os conflitos na África eram solucionados por mediação ou conciliação. A 

missão da Corte, nesse contexto, por meio de sua competência consultiva ou contenciosa, 

afigura-se complementar à da Comissão, visando fortalecer o trabalho desta. 



A Comissão Africana submeterá os casos que achar conveniente e atender aos requisitos 

convencionais à Corte, sendo também órgão intermediário entre o indivíduo e os grupos e a 

Corte, bem como os estados-partes ou organização intergovernamental. Ocorre que a Carta 

assegura uma possibilidade remota de acionar diretamente a Corte, desde que o Estado o permita 

por meio da ratificação do Protocolo Adicional, viabilizando o acesso à Corte direto pelos 

indivíduos ou grupos.  

 

3 – Os avanços do protocolo n.11 da Convenção Européia frente aos outros 

sistemas de proteção regional 

 

O Protocolo Adicional n.11 à Convenção Européia de Direitos Humanos, instituído em 

1998, consagrou um novo paradigma em direção à justicialização dos direitos humanos, abrindo 

espaço para a maior eficácia dos mesmos. 

A primeira mudança que merece ser mencionada refere-se à substituição da Corte e da 

Comissão, anteriormente existentes apenas quando da necessidade de apreciação de casos 

específicos, por uma Corte permanente que tem como competência analisar a admissibilidade 

bem como o mérito das questões que lhe forem submetidas. A atual Corte assumirá algumas das 

competências anteriores desempenhadas pela Comissão, buscando, por exemplo, 

primordialmente uma solução amistosa entre as partes. 

Até o advento do mencionado protocolo, haviam duas cláusulas facultativas, segundo 

Flávia Piosevan (PIOSEVAN, 2007, pág. 105), na Convenção Européia de Direitos Humanos, 

quais sejam, o art. 25 que conferia direito de petição aos indivíduos somente à Comissão 

Européia e o art. 46. que atribuía a Corte Européia a competência para solução dos casos 

submetidos pela Comissão ao seu julgamento, desde que os estados-parte tivessem ratificado essa 

possibilidade. 

Ocorre que, com a recepção do Protocolo n. 11, estas cláusulas facultativas perderam o 

sentido. Se não, vejamos. 

O art. 32 do mencionado protocolo afirma ser obrigatória a jurisdição da Corte Européia 

para os Estados integrantes da Convenção. Este dispositivo é de vital importância para que os 

Estados entendam os direitos humanos como direitos dos indivíduos e como deveres daqueles 



frente a estes, devendo ser efetivados, sob pena de serem submetidos a julgamento pela Corte e 

reprovação política internacional. 

 O maior avanço viabilizado pelo Protocolo n.11, no entanto, diz respeito aos 

legitimados à proposição de ação frente à Corte Européia. Inicialmente, no sistema europeu e, 

atualmente, no sistema americano e africano, os legitimados para proposição de ação contra 

violação de direitos humanos eram essencialmente às respectivas Comissões. O art. 34 do 

protocolo modificou essa regra, passando a legitimar aos indivíduos, aos grupos de indivíduos e 

às ONGS o direito de petição diretamente à Corte Européia. Este mudança estabelece importante 

avanço rumo à efetivação dos direitos humanos, haja vista que os juízos de admissibilidade 

realizados pelas Comissões muitas vezes perpassam por juízos políticos que prejudicam a 

reparação dos indivíduos lesados. 

Essa mudança permitiu um maior acesso à jurisdição da Corte Européia, permitindo que 

os indivíduos, grupos e ONGS pleiteiem diretamente a proteção de direitos humanos que 

julgarem violados, permitindo uma análise mais justa pela Corte, haja vista o contato direto da 

mesma com os indivíduos envolvidos no caso.  

Dessa forma, as mencionadas alterações no processamento das causas submetidas à 

Corte Européia foram de vital importância para o fortalecimento desta instituição, viabilizando 

uma maior proteção, portanto eficácia, dos direitos humanos consagrados na Convenção 

Européia. 

 

4 – Resultados 

 

Por fim, verifica-se, a partir de uma análise comparativa entre os sistemas regionais de 

proteção aos direitos humanos aqui elencados, que o mencionado Protocolo n. 11 á Convenção 

Européia de Direitos Humanos afigura-se como um importante avanço no que concerne ao atual 

processo de justicialização dos direitos humanos internacionalmente.  

Enquanto os sistemas americanos e africanos condicionam a jurisdição de seus sistemas 

regionais a cláusulas facultativas pendentes de ratificação ou estipulam o direito de petição pela 

via indireta, qual seja, por meio das Comissões, a justicialização das causas concernentes à 

violação de direitos humanos estarão sujeitas, respectivamente, à discricionariedade do Estado 

quanto as suas prioridades governamentais ou a juízos de admissibilidade proferidos por 



Comissões com viés político. Este tipo de sistema, apesar de ser um avanço histórico no contexto 

da proteção de direitos humanos, apresenta muitas falhas, como demonstrado. 

 

5 – Considerações Finais 

 

Por todo o exposto, o sistema europeu destaca-se como um exemplo a ser seguido pelos 

demais sistemas rumo à tendência internacional de submissão dos casos de violação aos direitos 

humanos, os quais não foram objeto de apreciação ou o foram insuficientemente pelo direito 

nacional, a fim de que lesões advindas destas violações não permaneçam impunes, haja vista o 

compromisso internacional dos Estados de não tolerarem esse tipo de atuação, conforme ajustado 

na Declaração Universal de 1948 ao firmarem uma meta comum rumo à concretização dos 

direitos humanos (TRINDADE, 2003, pag. 37). 

 

5 – Referência Bibliográfica 

 

PIOSEVAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. Editora Saraiva, 2007. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 2000. 

ARISTÓTELES. A Política. Editora Martins Fontes, São Paulo, 1998. 

TRINDADE, Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto 

Alegre, 2003. 

 


