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RESUMO 

 

Há algum tempo as Organizações Não Governamentais – ONGs - têm travado uma verdadeira 

batalha para consolidarem-se externamente como sujeitos de direito internacional. A 

Organização dos Estados Americanos – OEA -, mais especificamente a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos – CIDH - tem sido essencial nesse processo de consolidação desses 

sujeitos ao abrir espaço para que essas entidades participem do processo decisório e de 

construção do direito internacional. Este trabalho parte de uma análise das ONGs enquanto 

sujeitos internacionais e busca explicar a importância dessas entidades não apenas no 

ambiente jurisdicional das Organizações Internacionais, mas também nos ambientes não 

jurisdicionais, porém igualmente importantes para o direito internacional. O trabalho passa 

ainda por uma análise do funcionamento do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos – especificamente a CIDH e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – e 

por último tenta, com aquilo que foi construído no trabalho, elaborar algumas críticas ao 

relacionamento entre as ONGs e a CIDH; levantando pontos positivos e negativos desse 

envolvimento. 

 

Palavras chave: organização não governamental, sujeitos, OEA, corte interamericana de 

direitos humanos, crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

For a while, Non Governamental Organizations – NGO – have been engaged on a battle for 

their external consolidation as subjects of international law. The Organization of American 

States – OAS -, specifically de Inter American Court of Human Rights – IACHR – have been 

fundamental in this process of consolidation of thoses subjects by opening space to those 

entities to participate in the decision-making process and the construction of international law. 

This piece begins with an analysis of the NGOs as internationals subjects and tries to explain 

their importance not only in the jurisdictional environment of the International Organizations, 

but also on the equally important non-jurisdictional international legal environments. The 

paper also makes an analysis of the functioning of the Inter-American Human Rights system – 

specifically the role played by the IACHR and the Interamerican Comission of Human Rights. 

Finally, it brings some criticism on the relationship between NGOs and the IACHR; 

underlining up the positives and the negatives sides of such envolvement. 

 

Key Words: non-governamental organizations, subjects, OAS, inter-american court of human 

rights, criticism. 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 10 

1) As Organizações Não-Governamentais .................................................................................................. 13 

1.1) As ONGs como sujeitos internacionais ........................................................................................... 15 

1.2) A importância do reconhecimento das ONGs na proteção dos direitos humanos ........................... 18 

1.3) A atuação das ONGs em esferas não-jurisdicionais ........................................................................ 21 

1.4) A atuação das ONGs junto às Cortes Internacionais ....................................................................... 22 

1.4.1) Breves linhas sobre a participação das ONGs no sistema europeu de proteção dos direitos 
humanos. ............................................................................................................................................. 23 

1.4.2) Breves linhas sobre o sistema africano de proteção dos direitos humanos ............................... 25 

2) O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos ................................................................. 27 

2.1) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as ONGs ........................................................ 28 

2.2) A Corte Interamericana de Direitos Humanos e as ONGs ............................................................... 30 

3) Uma crítica ao relacionamento entre ONGs e CIADH ........................................................................... 32 

3.1) Os pontos positivos desse relacionamento ....................................................................................... 32 

3.2) Os pontos “negativos” desse relacionamento .................................................................................. 34 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 37 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

I"TRODUÇÃO 

 

O Direito Internacional tem experimentado nas últimas décadas, especialmente 

com o fim da Guerra Fria e a consolidação de uma ordem multipolar, um crescimento 

substancial. Tal crescimento veio acompanhado do surgimento e aperfeiçoamento de uma 

série de novos atores internacionais, que descobriram um espaço de atuação muito fértil com a 

abertura do cenário internacional.  

As Organizações Internacionais e as Organizações Não Governamentais se 

encaixam nesse grupo, já que elas existem no direito internacional há várias décadas, mas 

somente recentemente viram sua atuação e papel no direito internacional tão comentados e 

valorizados.  

Essas entidades deixaram de atuar como sombras dos Estados e, em muitos 

ambientes, já são consideradas como protagonistas desse sistema; chegando mesmo a ditar 

alguma das atividades dos Estados. 

O objetivo deste trabalho é estudar essas duas entidades – Organizações 

Internacionais e Organizações Não Governamentais – enquanto sujeitos internacionais em um 

espaço determinado: a Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. A escolha pela 

CIDH deu-se especificamente por ser essa uma Corte relevante para o direito doméstico 

brasileiro e cuja atuação internacional destaca-se pela grande participação das ONGs em seus 

procedimentos. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um dos braços de atuação da 

Organização dos Estados Americanos e foca justamente na decisão sobre situações de 

violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Recentemente têm se percebido que a participação de ONGs nos processos 

junto à Corte Interamericana cresceu muito, podendo-se dizer inclusive que a referida 

participação é muitas vezes fundamental para o deslinde de muitos casos e contribui para 

soluções mais justas às vítimas de violações de direitos humanos. 

O relacionamento entre as ONGs e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

não está, no entanto, livre de críticas, uma vez que os próprios autores do direito internacional 

questionam alguns pontos desse relacionamento. 

Para realizar a empreitada que era o estudo desse tema, o presente trabalho foi 

dividido em três capítulos que pretendem abordar a temática do relacionamento ONGs e 

CIDH do modo mais didático possível.  
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No primeiro capítulo o foco dirige-se às ONGs e à forma de atuação desses 

novos sujeitos de direito em ambientes internacionais. A análise inicia-se com a investigação 

de como se dá o reconhecimento das ONGs nos espaços externos e quão importante é esse 

reconhecimento para o amadurecimento e legitimidade das entidades internacionais. 

Posteriormente o trabalho focou na importância desses sujeitos no campo da proteção aos 

direitos humanos e na análise de como é a atuação das ONGs em espaços não-jurisdicionais, e 

ainda, como esse tipo de atuação é também importante para aquilo que se decide dentro dos 

tribunais. Por fim, voltamos nossa análise para o serviço prestado por essas organizações em 

espaços jurisdicionais, fazendo ainda uma breve incursão em dois dos mais importantes 

sistemas de proteção dos direitos humanos – os sistemas europeu e africano.  

O segundo capítulo teve por mote um estudo específico sobre o sistema 

interamericano de proteção aos direitos humanos com foco sempre na atuação das ONGs 

sobre esse sistema seja junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seja junto à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

No terceiro e último capítulo procurou-se juntar tudo aquilo que foi discutido 

com relação às ONGs e com relação ao sistema interamericano de proteção aos direitos 

humanos para permitir criticar o relacionamento entre as ONGs e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Nesse ponto, são levantados argumentos favoráveis e contrários ao 

envolvimento desse braço da Organização dos Estados Americanos com as maiores 

representantes da sociedade civil e do terceiro setor na arena internacional. 

Antes mesmo de iniciado o trabalho e durante o processo de construção dele 

algumas perguntas importantes foram surgindo, tais como: Como reconhecer em entidades 

privadas e desvinculadas dos maiores expoentes do direito internacional – os Estados – 

capacidade para atuar em espaços decisórios internacionais? E ainda, como dar a elas poder e 

capacidade internacional sem, no entanto, comprometer o sistema de proteção aos direitos 

humanos? Ou, como conciliar os interesses de uma Organização Internacional cujo objetivo é 

julgar violações de direitos humanos com os interesses de entidades privadas que alegam 

representar os interesses da sociedade civil em um mesmo espaço? E por último, mas não 

menos importante: como ainda avaliar se os frutos desse relacionamento renderiam frutos 

àqueles que são, no fim de todo o processo, o objetivo da existência dessas entidades – os 

indivíduos?  

Antes de iniciarmos definitivamente o trabalho, urge, por último, que façamos 

uma ressalva com relação à metodologia adotada no transcorrer do trabalho, que foi 

justamente de traduzir para o português todas as citações utilizadas. Tal metodologia foi 
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escolhida por uma opção do autor e visando a dar acessibilidade ao trabalho àqueles leitores 

que não possuem domínio de outros idiomas. De todo modo, os trechos originais, cujas 

traduções livres foram colocadas no texto do trabalho, encontram-se todos integralmente nas 

notas de rodapé, para conferência pelo leitor. 
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1) As Organizações "ão-Governamentais  

 

Organização Não Governamental – ONG – é, segundo a definição da Resolução 

288/B (X) de 1950 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC1 – toda 

organização internacional que não seja fundada por um tratado internacional (SCOLART, 

2008, p. 1)2. Há, no entanto, duas outras definições que, por sua importância, serão transcritas 

a seguir. A primeira foi elaborada por CHARNOVITZ. Para o referido autor, ONGs são:  

 
grupos de pessoas ou de sociedades, sem fins lucrativos, criados livremente 

pela iniciativa privada e que perseguem um interesse cujos assuntos 

transcendem as fronteiras nacionais. (CHARNOVITZ, 2006, p. 350)
3
  

 
A outra definição foi elaborada pela Enciclopédia de Direito Internacional e 

citada por OLZ, segundo a qual:  

 
Organizações não governamentais (ONGs) são organizações privadas 

(associações, federações, uniões, institutos e grupos) que não foram criadas 

nem por um governo nem por um acordo internacional, e que são capazes de 

ter uma função em assuntos internacionais, pela sua própria natureza, e cujos 

membros desfrutam de direito a voto independente. Os membros de uma 

ONG devem ser indivíduos (cidadãos privados) ou grupos de corporações. 

Onde o caráter de membro da organização ou atividade é limitada a um estado 

específico, onde se fala em uma ONG nacional, e quando forem além, dir-se-á 

ser uma ONG internacional. (OLZ, 1996-1997, 317)
4
 

 
Tal definição não exclui do conceito de ONGs aquelas entidades que possuem 

interesses específicos, como é o caso das associações profissionais, dentre outras que possuem 

interesses específicos, não restringindo o grupo de ONGs àquelas entidades cujos interesses 

são essencialmente públicos, até mesmo porque, como salienta o autor, essa distinção do que 

é interesse público e do que não é tem se tornado cada vez mais complexa.  

                                                           
1 ECOSOC é a sigla do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (United Nations Economic and Social Council), tendo essa sido a 
forma pela qual o Conselho ficou popularmente conhecido, inclusive nos países que não adotam a língua inglesa. 
2  A definition of non-governmental organizations (NGO) can be derived from the praxis and the documents elaborated within the 
Organization of the United Nations since its foundation. In particular, a definition of NGO can be found in the ECOSOC Resolution 288B 
(X) of 27 February 1950, according to which a non-governmental organization is “any international organization that is not founded by an 
international treaty”.   
3

 “are groups of persons or of societies, freely created by private initiative, that pursue an interest in matters that cross or transcend national 
borders and are not profit seeking.”. 
4 “The concept of NGOs provided by the Encyclopedia of Public International Law both follows and differs from ECOSOC Resolution 
1996/31: 

Non-governmental organizations (NGOs) are private organizations (associations, federations, unions, institutes, groups) not 
established by a government or by an international agreement, which are capable of playing a role in international affairs by virtue 
of their activities, and whose members enjoy independent voting rights. The members of a NGO may be individuals (private 
citizens) or bodies corporate. Where the organization's membership or activity is limited to a specific state, one speaks of a 
national NGO and where they go beyond, of an international NGO. 

In conformity with ECOSOC Resolution 1996/31, the Encyclopedia mentions the requirement that NGOs must not be organizations 
established by a government or an intergovernmental agreement. Also, it follows Resolution 1996/31 in distinguishing national from 
international NGOs by requiring that national organizations must be capable of having some impact on international affairs. The 
Encyclopedia goes beyond Resolution 1996/31 in recognizing that NGOs can be national in respect to their membership or their activities.”. 



14 

 

A origem das ONGs não pode ser descrita com exatidão na história do Direito 

Internacional, mas sabe-se que essas instituições são muito antigas e há muito atuam 

internacionalmente. A determinação exata do nascimento das ONGs não nos interessa 

especificamente por três motivos: i) pela dificuldade na determinação dessa data; ii) pela 

diferença existente dentro da própria doutrina nesse assunto; e ainda ii) por não ser importante 

a esse trabalho fazer um ensaio sobre a evolução do instituto no direito internacional, mas 

antes disso verificar o modo de influência e relacionamento dessas entidades com os Estados 

e Organizações Internacionais.  

É, por outro lado, indispensável que se faça no bojo desse trabalho uma 

diferenciação entre as ONGs e os demais atores internacionais atuais, para que possamos 

saber especificamente com quem estaremos lidando nas próximas páginas, e quais as suas 

características principais.  

As ONGs não se confundem com as Organizações Internacionais – OIs -, dado 

que esses últimos são sujeitos criados pelos Estados, por meio de tratados e com a finalidade 

de atender aos interesses desses mesmos Estados; as ONGs são, por outro lado, entidades 

criadas pela iniciativa privada, e cujos interesses são justamente os do grupo de indivíduos 

que lhe deu origem. Ou seja, enquanto as OIs são instituições de que se valem os Estados para 

cuidar de assuntos de seu interesse, mas de forma indireta e “terceirizada”, as ONGs são 

instituições privadas e criadas para tratar de assuntos pertinentes ao grupo de indivíduos que 

lhe deu origem. Enquanto as OIs dependem dos Estados não apenas no que diz respeito a sua 

manutenção financeira, mas também no que tange aos objetivos de sua atuação, as ONGs não 

nascem para se vincular aos Estados, sendo possível, em todo o caso, e dependendo do 

interesse de seus membros, que algum vínculo entre ela e o ente estatal seja estabelecido.5 E, 

por último, vale salientar que enquanto as ONGs mantêm com os indivíduos uma relação 

voluntária, a relação existente entre os indivíduos e as OIs é pautada pelo tratado que originou 

essa, podendo ser de maior ou de menor inter-relação.  

Há ainda um outro grupo de indivíduos que urge ser diferenciado das ONGs – 

os Movimentos Sociais. Movimentos sociais são formas de mobilização e que possuem como 

                                                           
5 A Resolução 1996/31 da ECOSOC, de 25 de julho de 1996, estabelece em seu artigo 13, a questão dos financiamentos as ONGs e dispõe 
que todas as vezes que o financiamento da ONG não derivar de doadores aceitos pelo sistema das Nações Unidas, a doação deverá ser 
informada aos órgãos responsáveis por esse controle. Estabelece ainda que todo tipo de financiamento das ONGs por algum governo deverá 
ser informado ao órgão e utilizado integralmente para os propósitos da ONG e que estejam de acordo com os objetivos das Nações Unidas. 
Segue a íntegra do mencionado artigo: “13 -The basic resources of the organisation shall be derived in the main part from contributions of 
the national affiliates or other components or from individual members. Where voluntary contributions have been received, their amounts 
and donors shall be faithfully revealed to the Council Committee on Non-Governmental Organisations. Where, however, the above criterion 
is not fulfilled and an organisation is financed from other sources, it must explain to the satisfaction of the Committee its reasons for not 
meeting the requirements laid down in this paragraph. Any financial contribution or other support, direct or indirect, from a Government to 
the organisation shall be openly declared to the Committee through the Secretary-General and fully recorded in the financial and other 
records of the organisation and shall be devoted to purposes in accordance with the aims of the United Nations.” 
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uma de suas principais características a não institucionalização de suas ações. Essa não 

institucionalização é inclusive considerada por alguns como sendo o “calcanhar de Aquiles” 

dos movimentos sociais (RAJAGOPAL, 2003, p. 410). A maior diferença entre as ONGs e os 

Movimentos Sociais reside na falta de profissionalização destes últimos. As ONGs são 

instituições formais, reconhecidas não somente pelos Estados em que se sediam e atuam, mas 

também pelas OIs que veem nelas parceiros com as quais podem dividir e partilhar interesses 

comuns. Já no que diz respeito aos movimentos sociais, há uma grande resistência por parte 

tanto dos Estados como também das OIs em reconhecê-los como atores internacionais, e de 

utilizar os seus recursos em prol da construção plural do direito internacional.  

Dessa forma, tem-se que os movimentos sociais são, assim como as ONGs, 

importantes atores na construção e reformulação de um direito internacional mais plural, mais 

justo e mais representativo.  

 

1.1) As O"Gs como sujeitos internacionais 

 

Durante muitos anos, vigeu no direito internacional a teoria de que apenas os 

Estados eram sujeitos capazes nesse sistema jurídico. Com o passar do tempo, os Estados 

começaram a perceber que não eram capazes de cumprir com todas as obrigações que o 

direito internacional lhes impunha e para isso acabaram criando instituições para lhes ajudar 

no cumprimento dessa tarefa; além disso, a sociedade civil percebeu também que os seus 

interesses na esfera interacional não eram completamente atendidos e por isso era necessário 

exercer pressão sobre os Estados para que eles criassem essas instituições. 

O estágio atual em que as relações humanas se encontram, devido 

principalmente aos avanços nas tecnologias de comunicação e ao crescimento das relações 

comerciais entre Estados, não permite mais que o direito internacional seja dominado 

completamente por Estados e por OIs. A dinâmica atual das relações faz explodir a 

quantidade de instrumentos pelos quais o direito internacional se manifesta, tais como 

contratos, pactos, acordos multilaterais, dentre outros. Não se pode mais reconhecer como 

fontes de direito internacional apenas os tratados firmados entre Estados e OIs. Sobre essas 

análises e mudanças, SANDS discorre as transformações pela qual passou e vem passando o 

direito internacional. Vale a seguinte transcrição: 

 
Contra esses antecedentes, eu me viro agora para o futuro. Onde o direito 

internacional está indo? Eu tentei descrever alguns dos fatores chaves que 

estão influenciando as novas direções que o direito internacional está 
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tomando. Três desenvolvimentos em particular desafiam alguma das 

assunções mais básicas das tradicionais concepções de direito internacional: 

o crescente papel dos atores não-governamentais, as implicações do aumento 

no corpo normativo do direito internacional e a proliferação de cortes 

internacionais e tribunais. (SANDS, 2000, p. 543)
6
 

 

Há atualmente uma pressão, como nunca antes vista, pela aceitação e 

reconhecimento desses novos sujeitos. ONGs, movimentos sociais, indivíduos, sindicatos, 

dentre outros, aparecem com funções a serem desempenhadas, obrigações a serem cumpridas 

e até mesmo direitos a serem efetivados na esfera internacional, o que faz levantar a pergunta: 

por que os Estados ainda são relutantes na abertura dos espaços deliberativos para esses novos 

atores?  

É certo que muitos espaços já se abriram para essa nova realidade e já admitem 

alguns desses sujeitos como participantes do processo de construção do direito internacional, 

seja como ouvintes, seja como participantes sem direito a voto7. O importante é que com 

atitudes, ainda que pequenas, esses espaços já começaram a se abrir no sentido de adequarem 

suas atividades às novas demandas sociais que se impõem; e, mais importante ainda, os 

próprios Estados já perceberam o grande salto qualitativo que podem receber a partir das 

valorosas contribuições desses atores. 

Posto esse contexto, é importante situarmos a figura das ONGs e a importância 

de seu reconhecimento como sujeitos internacionais. A urgência na concessão às ONG das 

prerrogativas (direitos e deveres) dos sujeitos internacionais típicos advém do fato de elas 

representarem a “voz” da sociedade civil nos ambientes circunscritos ao Estado e às OIs. Tal 

urgência, todavia, não se deve apenas  ao fato de elas representarem um setor importante e 

não representado (ou mal representado), mas devido mesmo a uma dívida do direito 

internacional para com as ONGs que contribuem e vêm contribuindo com o seu 

desenvolvimento há décadas. Sobre esse assunto vale aqui citarmos trecho de 

McCORQUODALE: 

 

A participação de atores não estatais na criação, desenvolvimento e aplicação 

do direito internacional tem, em muitas áreas, sido encorajado pelo crescente 

papel das Organizações Não-Governamentais (ONGs). ONGs são geralmente 

o meio pelo qual indivíduos se juntam para falar como um ser coletivo para o 

resto da sociedade internacional. Mesmo em séculos passados, o papel delas 

era relevante, como evidenciado pelas atividades da Sociedade Contra a 

Escravidão sendo crucial para a abolição da escravidão e o papel dos grupos 

                                                           
6 “Against this background, I turn now to the future. Where is international law going? I have tried to describe some of the key factors that 
are influencing the new directions which international law is taking. Three developments in particular challenge some of the most basic 
assumptions of traditional conceptions of international law: the increased role of non-state actors. The implications of the increase in the 
body of rules of international law; and the proliferation of international courts and tribunals.”  
7 Para mais informações sobre a participação das ONGs em outras instituições internacionais, vale a leitura do artigo do Professor Peter Van 
den Bossche (VAN DEN BOSSCHE, 2008) e que aborda a questão do envolvimento das ONGs no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio.  
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feministas na criação da Liga das Nações e das Nações Unidas. Recentemente 

as ONGs têm sido particularmente mais importantes na criação do direito 

internacional, como exemplo pode se dar, ONGs que colaboraram na 

elaboração dos rascunhos de tratados diversos como a Convenção dos 

Direitos das Criança de 1989, e como ficou conhecido nos travaux 

preparatoires daquele tratado, e ainda, na Convenção na Conservação das 

Espécies Migratórias de Animais Selvagens em 1979. As ONGs foram 

cruciais na organização sistemática das campanhas pela adoção da Convenção 

contra a Tortura, e da criação da Corte Penal Internacional, e no banimento de 

minas terrestres, assim como na adoção de propostas para o estabelecimento 

de um Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. 

(McCORQUODALE, 2004. 493 e 494).
8
 

 

A noção de que tanto Estados como ONGs representam a sociedade civil 

igualmente gera muitas vezes mal entendidos e isso se dá porque: Estados e ONGs não 

representam igualmente a sociedade civil, uma vez que, os Estados possuem interesses 

próprios, interesses esses que em algumas situações não coincidem com aqueles de sua 

população; isso se dá justamente por serem os Estados os principais atores internacionais e 

possuírem obrigações não apenas jurídicas, mas também políticas. É claro que um Estado 

Democrático deve ter sempre em vista, quando da tomada de suas decisões, o interesse de 

seus cidadãos, ocorre que muitas vezes, ainda que seus principais representantes sejam 

partidários de um determinado posicionamento, o Estado como entidade abstrata não pode 

tomar tais posições se as mesmas comprometerem de qualquer modo as aspirações que o 

Estado possui no âmbito internacional. Assim, o Estado, embora tente representar sua 

população fidedignamente, não pode fazê-lo em várias situações sob o risco de comprometer 

suas estratégias e posicionamentos externos.  

As ONGs, por não terem “teoricamente” interesses próprios, mas apenas os 

interesses que motivaram a sua criação, podem com maior tranquilidade representar os 

interesses da sociedade civil sem se comprometer. É importante que se diga, por outro lado, 

que não somos partidários também das ideias de que as ONGs representam com fidelidade as 

opções e posicionamentos da sociedade civil, até mesmo porque uma entidade privada possui 

seus interesses e não é menos digno que os tenha. O que importa nessa seara é que, 

diferentemente de Estados e OIs, as ONGs são um grupo mais acessível à população, e que 

até o presente momento são o que há  de melhor no que diz respeito à representação da 

sociedade civil. Além disso, as ONGs possuem um potencial criativo e inventivo muito maior 

                                                           
8 The participation of non-state actors in the creation, development, and enforcement of international law has, in many areas, been fostered 
by the growing role of non-governmental organizations (NGOs). NGOs are often a means whereby individuals join together to speak as a 
collective to the rest of international society. Even in earlier centuries their role was relevant, as evidenced by the activities of the Anti-
Slavery Society being crucial to the abolition of slavery and by the role of women’s groups in the creation of the League of Nations and the 
United Nations. In more recent times NGOs have been particularly important in the creation of international law, with, for example, NGOs 
assisting in the drafting of treaties as diverse as the 1989 Convention on the Rights of the Child, as is acknowledged in the travaux 

preparatoires of that treaty, and the 1979 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. NGOs were crucial in 
organizing a systematic campaign for the adoption the Convention Against Torture, the creation of the International Criminal Court, and the 
banning of landmines, as well as fostering proposals for the establishment of a UN High Commissioner for Human Rights.  
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do que os demais atores, dado que não se prendem nem a “interesses terceiros” (no caso dos 

Estados) nem a tratados fundantes (no caso das OIs).  

Grande parte dessa resistência e mesmo lentidão na concessão de todos os 

benefícios dados a um sujeito de direito internacional típico às ONGs deve-se, em nossa 

visão, às noções e concepções relativas à questão da soberania dos Estados. Tais concepções 

não se sustentam mais, já que muitos autores, como PETERS9 e FRANKLIN10 argumentam 

que as noções de soberania não podem ser vistas mais como modos de se proteger os Estados 

e de não permitir quaisquer ataques ao seu poderio. Há que se ter em mente que a soberania 

deixou de ser considerada um princípio de defesa do Estado e de suas prerrogativas, sendo 

hoje vista como um princípio de defesa e proteção do indivíduo que, no final das contas, é a 

razão de existência do próprio Estado e de suas relações internacionais. Desse modo, tem-se 

que a um Estado só é garantido “posse e usufruto” dos direitos de soberania enquanto o 

mesmo velar pelos direitos humanos dentro de seu território e em suas relações externas. E, 

ainda que tais noções de “proteção dos direitos humanos” pareçam muito esquemáticas e 

abstratas, é necessário que se tenha um aporte teórico dessa configuração que visa a proteger 

os cidadãos dos avanços desmedidos de seus Estados. Atualmente, não há mais que se pensar 

na soberania como um princípio em si mesmo e autojustificável; é necessário que a soberania 

parta de uma noção humanista e exista enquanto necessária à proteção dos direitos humanos11. 

 

1.2) A importância do reconhecimento das O"Gs na proteção dos direitos humanos 
  
 

Como dito há pouco, a proteção aos direitos humanos é uma das funções 

estatais que acontece como uma contraprestação em face da soberania que possui o Estado; na 

verdade, é com base na referida proteção que a soberania tem seu fundamento e sua razão de 

ser.  

Há atualmente uma série de sistemas paralelos e complementares aos sistemas 

de proteção internos aos Estados, sistemas esses representados pelas cortes regionais de 

                                                           
9 Diz o autor sobre esse processo: “A dynamic process in which sovereignty is being complemented, and eventually replaced, by a new 
normative foundation of international law is going on. One decade ago, the lecturer of the General Course on Public International Law at The 
Hague Academy of International Law asserted that ‘the international legal order cannot be understood any more as being based exclusively 
on State sovereignty. … States are no more than instruments whose inherent function it is to serve the interests of their citizens as legally 
expressed in human rights.” (PETERS, 2009. p. 514). 
10 “Since the 1970s, there has been an explosion of activity on the topic of human rights. Governments, intergovernmental organizations 
(IGOs), and nongovernmental organizations (NGOs) have increasingly seen human rights abuses as a cause for concern outside of the 
country in which they take place. These actors became part of an increasingly active human rights transnational advocacy network that has 
challenged traditional notions of sovereignty”. (Sikkink 1993; Keck and Sikkink 1998).” (FRANKLIN, 2008. p. 187).  
11 “The claim that humanity (i.e. the principle that public power must serve human rights, interests, and needs) is the normative source and 
end of sovereignty implies that sovereignty is not self-sustaining and no end in itself, but must be justified. The demand for justification is 
not new. There is a longstanding argument that sovereignty is ‘[m]orally speaking, an empty vessel’. Sovereignty must be grounded in other, 
higher order, values, which sovereign states are thought to realize. This line of reasoning has first become visible with regard to the internal 
aspect of sovereignty within a constitutional state, which will therefore be addressed first.” (PETERS, 2009. p. 518). 
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proteção aos direitos humanos. A atuação das ONGs nesses espaços pode se dar de três 

maneiras principais: i) como parte nas relações processuais; ii) como substituto processual da 

partes ou ainda, iii) como assessor legal (utilizando de uma analogia com o direito doméstico, 

essa atuação seria o que conhecemos como amicus curiae)12. 

As ONGs, atualmente, muito mais do que desempenhar um papel auxiliar na 

proteção do sistema de direitos humanos, são responsáveis pela grande maioria dos casos 

contenciosos julgados pelas cortes de direitos humanos, representando mesmo quase um 

“anexo” das cortes, tamanha a representação que possuem e o quão importantes são para a 

efetivação do acesso à justiça por todos os cidadãos dos Estados-partes.  

A atuação das ONGs na proteção dos direitos humanos não passa 

necessariamente por OIs que possuem cortes internacionais especializadas no assunto, embora 

isso possa ocorrer sem maiores problemas. A maior parte das OIs, independentemente de suas 

áreas de trabalho, dispõe hoje de métodos de consulta e de interação com as principais ONGs 

relacionadas com suas matérias de trabalho. Como evidência dessa realidade, podemos citar 

os exemplos da ONU, que por meio do ECOSOC elaborou inclusive uma resolução13 para 

legitimar e legalizar os modos de participação das ONGs; da Organização dos Estados 

Americanos – OEA, que possui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, ambas muito abertas ao diálogo com as ONGs; a 

Organização Mundial do Comércio – OMC – que, ainda que de forma mais tímida, quando 

comparada com o sistema criado pelas Nações Unidas, já possui um sistema de 

aconselhamento com as ONGs; dentre várias outras Organizações que poderiam ser aqui 

citadas, além das que foram sendo no transcorrer do trabalho.  

E os benefícios proporcionados por essa interação repercutem não apenas na 

seara dos direitos humanos, mas na própria legitimidade das decisões e posicionamentos 

adotados por essas OIs. Estas, ao se relacionarem com as ONGs, abrem-se para demandas 

sociais globais com atores internacionais cujo foco de atuação, entretanto, é local e, mais 

importante, que possuem meios e recursos de representar com fidedignidade muito maior as 

preocupações dos grupos locais. 

                                                           
12 NGOs may be involved as individual complainants when the NGO itself is a victim of a human rights violation, NGOs may file complaints 
on behalf of individuals whose rights have been violated, and NGOs can provide legal assistance and expertise to individual claimants. 
Another form of NGO participation in international human rights proceedings is the submission of amicus curiae briefs. (OLZ, 1996-1997. p. 
326). 
13 Resolução ECOSOC 1996/31, de 25 de julho de 1996 – “Consultative Relationship between the United Nations and Non-Governmental 
Organizations”. 
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Vale aqui a citação de VAN DEN BOSSCHE que, escrevendo sob uma 

perspectiva econômica, aponta para a necessidade dessa maior interação com as ONGs, 

enquanto representantes da sociedade civil: 

 

um diálogo mais aberto e engajado com a sociedade civil fará da OMC uma 

organização mais transparente e receptiva, desfrutando de ótimo apoio dentre 

o público geral em países membros desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Preocupações justificadas sobre a legitimidade, responsabilidade e política das 

ONGs podem ser eliminadas, ou pelo menos mitigadas pela introdução de um 

sistema de credenciamento no âmbito da OMC. (VAN DEN BOSSCHE, 

2008, 719)
14

 

 

Interessante notar que o autor adota uma perspectiva de que as ONGs possuem 

uma série de falhas e defeitos, mas que tais incongruências não são suficientes para afastá-las 

do processo decisório e construtivo da OMC e ainda considera que as ONGs vêm sendo 

atualmente vistas não mais como apenas agentes de um terceiro setor, mas como legítimas 

representantes de um grupo antes não representado ou mal representado pelos seus 

respectivos Estados15.  

Dessa forma, tem-se que a atuação das ONGs pode sim gerar uma série de 

problemas para as OIs que se abrem para essa interação, mas acima disso tudo é importante 

ter em mente que essa interação pode trazer benefícios enormes no que diz respeito à 

legitimidade das decisões tomadas pelas OIs. Valhamo-nos mais uma vez da citação de VAN 

DEN BOSSCHE que parece resumir bem essas ideias. 

 

A essência do debate a respeito do envolvimento das ONGs com as 

organizações internacionais foi bem assimilado pelos autores do documento 

prévio do Relatório Cardoso quando eles concluíram que um envolvimento 

com as ONGs bem conduzido nas deliberações políticas e no processo de 

tomada de decisões das organizações internacionais melhora a propriedade 

das decisões e melhora a responsabilidade e transparência do processo e 

enriquece os resultados por meio de uma variedade de visões e experiências. 

No entanto, mal conduzido pode confundir escolhas, dificultar a busca 

intergovernamental por bases comuns, acabar com a privacidade necessária 

                                                           
14 A more open and engaged dialogue with civil society will make the WTO a more transparent and responsive organization, enjoying greater 
support among the general public in developed as well as developing country Members. Justified concerns about the legitimacy, 
accountability, and the politics of NGOs could be eliminated, or at least mitigated, by introducing a system of accreditation in the WTO. 
While NGO involvement in the WTO definitely has its limits, the involvement of NGOs in other international organizations, in particular in 
the United Nations, suggests that these limits have not been reached as yet.  
15 The most important reason for the empowerment of NGOs on the international plane is the phenomenon of globalization and the growing 
need to find global solutions for global problems. This has led governments to engage in more negotiation, policy formation, and decision 
making at the international level. More often than not, these activities at the international level have significant effects on domestic policy 
and legislation. In a number of fields, there has, in fact, been a shift in regulatory activity from the national to the international level. 
Consequently, many NGOs, which were formerly national in focus and organizational structure, have ‘internationalized’ in order to maintain 
their ability to participate in the policy debate and affect policy decisions. As noted in the Cardoso Report of 2004 on the relationship 
between the United Nations and civil society, ‘[r]epresentative democracy, in which citizens periodically elect their representatives across the 
full spectrum of political issues, is now supplemented by participatory democracy, in which anyone can enter the debates that most interest 
them, through advocacy, protest and in other ways’. People are using internationally operating NGOs to express their political views and/or 
promote their interests. (Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, We the People, Civil Society, the 
United Nations and Global Governance (Cardoso Report), A/58/817 dated 11 June 2004, para 13, http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/376/41/pdf/N0437641.pdf?OpenElement (visited 15 August 2005).) (VAN DEN BOSSCHE, 2008. p. 
718). 



21 

 

para discussões sensíveis, superlotar agendas e apresentar distrações em 

reuniões importantes. (VAN DEN BOSSCHE, 2008, pp. 721 e 722)
16

 

 

1.3) A atuação das O"Gs em esferas não-jurisdicionais 

 

As Organizações Não Governamentais, principalmente aquelas que trabalham 

com matérias relacionadas a direitos humanos, possuem um espectro de atuação muito amplo, 

não podendo ser resumida essa atuação ao campo meramente jurisdicional das grandes OIs. É 

claro que a parte jurisdicional é muito importante, pois é a parte que abre caminho para evitar 

futuras violações, mas é importante ressaltar também que essa parte só é utilizada quando as 

violações já ocorreram. 

Além dessa seara, é possível dizer que as ONGs atuam em outras duas “esferas” 

internacionais – a “legislativa” – parcela responsável pela elaboração e aprovação de tratados, 

protocolos, acordos multilaterais, dentre outros; e ainda a esfera – “executiva” – que é aquela 

responsável pela aplicação de leis e tratados, construção de políticas públicas e estratégias de 

atuação das OIs, também dentre outros.  

As ONGs atuam junto a ambas diuturnamente e tal atuação não pode ser 

desprezada em uma análise que tem como pano de fundo a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos – CIDH -, uma vez que, todas as vezes em que uma ação chega à CIDH, significa 

normalmente que as demais ações não foram frutuosas em seus objetivos e foi preciso acionar 

a Corte como último recurso para a defesa dos direitos humanos. Além disso, é importante 

ter-se em mente que as decisões proferidas pela CIDH, assim como as decisões proferidas em 

outras cortes de direitos humanos, não se encerram no âmbito da corte; há todo um espectro 

político que vem após a decisão no sentido de dar efetividade à sentença e fazer com que 

aquilo que foi decidido torne-se obrigatório e real na vida das pessoas envolvidas.  

A uma Organização Não Governamental é possível atuar junto ao “legislativo” 

com dois focos principais: o legislativo interno de um Estado, para evitar que uma 

determinada lei ou outro ato normativo seja aprovado, por exemplo; e externamente aos 

Estados, visando as Organizações Internacionais e seus órgãos específicos responsáveis pela 

confecção de tratados e demais instrumentos jurídicos.  

                                                           
16  The essence of the debate over (greater) NGO involvement in international organizations was captured well by the authors of the 
Background 
Paper for the Cardoso Report when they concluded that ‘well handled’ involvement of NGOs in the policy deliberation and decision-making 
processes of international organizations ‘enhances the quality of decision making, increases ownership of the decisions, improves 
accountability and transparency of the process and enriches outcomes through a variety of views and experiences’. However, ‘handled badly, 
it can confuse choices, hamper the intergovernmental search for common ground, erode the privacy needed for sensitive discussions, over-
crowd agendas and present distractions at important meetings’. 
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A uma ONG também é dado atuar junto ao “executivo” dos Estados, de modo a 

fazer pressão política nas ações governamentais e influenciar para que o governo paute sua 

atuação política pelas matérias que elas – as ONGs – considerem ser de interesse e de 

relevância não apenas para os assuntos que produzem impacto dentro das fronteiras dos 

países, mas também para aqueles de impacto global. 

Vale ressalvar que, como dito anteriormente, essa atuação das ONGs fora dos 

âmbitos da corte é muito importante não apenas para que os objetivos das ONGs sejam 

alcançados, mas de modo geral para a própria efetivação da proteção aos direitos humanos. 

A atuação das ONGs em esferas não jurisdicionais reveste-se de capital 

importância justamente porque é fora da Corte que as ONGs podem sentir o impacto das 

decisões daquelas e auxiliá-la na melhoria de seus serviços. Isso porque as decisões das cortes 

não se encerram com a sentença do caso, mas dependem essencialmente de outros fatores 

como cobertura e impactos midiáticos na arena internacional para que possam gerar efeitos17.  

Sobre essa perspectiva do impacto da atuação da mídia, das ONGs, e de todas 

as forças externas ao âmbito da Corte, há um texto muito interessante de CAVALLARO e 

BREWER que analisa a influência da cobertura internacional sobre os julgamentos, ou seja, 

como as decisões da CIADH podem ser melhor aplicadas e produzir resultados mais 

proveitosos caso contem com apoio dos mais diversos setores. Valhamo-nos nesse momento 

de uma citação bastante exemplificativa sobre isso: 

 

Como já mencionado acima, um dos resultados mais importantes dos casos da 

Corte Interamericana peticionados por ONGs é o acompanhamento e 

cobertura da mídia que o caso pode gerar. Um dos autores observou 

anteriormente, com base nos anos de litigância perante o sistema 

interamericano como diretor de várias organizações de direitos humanos no 

Brasil, que o impacto das decisões interamericanas naquele país tinham 

variado não de acordo com seu conteúdo mas, ao contrário, de acordo com o 

grau de pressão exercido pelo público e especialmente pela mídia. 

(CAVALLARO e BREWER, 2008, pp. 792 e 793)
18

 

 

1.4) A atuação das O"Gs junto às Cortes Internacionais 

                                                           
17 Importante mencionarmos aqui trecho de CAVALLARO que evidencia essa questão do papel da pressão internacional na efetivação das 
decisões proferidas pelas cortes internacionais. “The role of international pressure in reducing systematic violations. Finally, while we have 
emphasized the role of domestic actors, broader advocacy campaigns may also involve pressure from international institutions. Scholars 
Margaret Keck and Kathryn Sikkink point to the evolution of the former Argentinean military dictatorship’s human rights practices, for 
example, in articulating their boomerang theory of international influence on domestic human rights situations. Under this theory, domestic 
advocates employ international allies to shame and pressure a government on the global stage, amplifying domestic groups’ own demands 
and ultimately serving to “echo back these demands into the domestic arena.” Keck and Sikkink highlight the role of international human 

rights �GOs, foreign governments, the Inter-American Commission, and the international press in forcing a greater degree of 

openness and eventually improvements in the human rights practices of Argentina’s military government.” (CAVALLARO  e 
BREWER, 2008, p. 791). 
18  As already mentioned above, one of the highly valuable outcomes of an Inter-American Court case for petitioning NGOs is the 
accompanying media coverage that the case may generate. One of the authors has previously observed, on the basis of years of litigating 
before the inter-American system as the director of various human rights organizations in Brazil, that the impact of inter-American decisions 
in that country has varied not according to their content but, rather, in accordance with the degree of pressure brought to bear by the public 
and especially by the media.  
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As cortes internacionais são espaços relativamente recentes19  da história do 

direito internacional e que foram criadas com a função de velar pelos direitos humanos 

quando as violações já ocorreram, uma vez que os tratados e demais instrumentos normativos 

não são suficientes para impedir que os Estados e seus governantes cometam atrocidades e 

violações aos direitos humanos. 

O objetivo das Cortes Internacionais é justamente dar algum tipo de efetividade 

ao arsenal normativo que geralmente lhes precede.  

As cortes podem surgir dos mais diversos tratados e visar ao julgamento dos 

mais diferentes tipos de conduta. Ater-nos-emos aqui, pelo nosso próprio objeto de estudo, às 

Cortes Internacionais de Direitos Humanos. 

Atualmente existem no mundo três principais cortes de direitos humanos – a 

Europeia, a Africana e a Interamericana - com atuações bastante similares e com objetivos 

semelhantes naquilo que diz respeito à proteção dos direitos humanos em seus respectivos 

continentes. 

A Corte Europeia de Direitos Humanos foi a primeira corte de direitos humanos 

estabelecida, seguida pela Corte Interamericana, e mais recentemente o continente africano 

viu o nascimento também de sua corte. 

Passemos a uma análise rápida pelos sistemas de proteção aos direitos humanos 

europeu e africano, antes de entrarmos efetivamente no sistema interamericano, objeto deste 

trabalho. 

 

1.4.1) Breves linhas sobre a participação das O"Gs no sistema europeu de proteção dos 

direitos humanos. 

 

O sistema europeu de proteção de direitos humanos, que tem como maior 

expoente normativo a Convenção Europeia de Direitos Humanos, trouxe grandes avanços no 

que diz respeito à proteção da pessoa humana e de todos os seus direitos fundamentais, não 

apenas para o continente europeu, mas para a comunidade internacional de modo geral. 

                                                           
19 Sobre a questão da idade das cortes internacionais vale aqui citação de ROMANO e SWIGART sobre o assunto: “The transition from 
arbitration to judicial settlement – the second milestone – began with the establishment of the Permanent Court of International Justice 
(PCIJ) in 1922 in The Hague. The PCIJ was the first permanent, and truly global, international court of general jurisdiction and it 

largely became the template for all future international courts. The PCIJ consisted of a group of fifteen judges, elected periodically by 
the assembly and the council of the league of Nations – the universal organization of that era – in such a way as to “represent the main forms 
of civilization and the principal legal systems of the world”. The idea that the bench of an international court should be representative of the 
membership of the organization of which the court is an organ is still a fundamental feature of al contemporary international courts.” (grifo 
nosso) (TERRIS; ROMANO; e SWIGART, 2007. p. 3). 
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Quando de sua criação em 1959, esse sistema não previa a possibilidade de ser acessado por 

organizações não governamentais, o que foi corrigido em 1998, com o Protocolo 11, que 

inseriu no art. 3420 da Convenção essa possibilidade.  

Esse sistema é um dos mais avançados do mundo, pois dá acesso não apenas a 

coletividades, mas reconhece no indivíduo personalidade e capacidade jurídica internacional, 

possibilitando-lhe acessar diretamente o sistema sem depender de terceiros ou intermediários. 

Importante, no entanto, relevar aqui que a intervenção de ONGs, por exemplo, é não apenas 

mais conveniente aos sujeitos individuais, sendo também de grande ajuda e valia, já que há 

pesquisas que demonstram que quando há intervenção das ONGs, a possibilidade de as Cortes 

reconhecerem violações aos direitos humanos é maior do que quando o processo é conduzido 

por sujeitos individualmente considerados21.  

O sistema europeu de proteção possui vários pontos de contato com o sistema 

interamericano, excetuando-se algumas diferenças – como a do acesso direto do indivíduo ao 

sistema e que serão mais a frente explicadas -; o que é importante, todavia, ressaltar, é que as 

diferenças mais importantes e que dizem respeito a esses sistemas relacionam-se com os 

meios que os envolvem. Sendo assim, ao se analisar os dois sistemas, não podemos perder de 

vista a noção de que a realidade europeia é muitíssimo diferente socioeconomicamente 

falando da realidade das Américas, podendo-se dizer inclusive que são em alguns aspectos 

distintas. E tal análise é importante para que se possa ponderar que o acesso à justiça, por 

exemplo, nos dois continentes, é muito diferente, sendo a presença e participação judicial das 

ONGs na Europa uma possibilidade podendo a parte – indivíduo, nesse caso - acessar o 

sistema internacional conforme a sua conveniência, por outro lado essa mesma participação 

na América é de importância crucial e sem a qual o acesso à justiça estaria seriamente 

comprometido. 

Assim, a participação das ONGs, seja como assistentes da parte, seja como 

partes ou amici curiae,  é possível e até mesmo desejável no sistema europeu, dada a 

                                                           
20 Artigo 34 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, disponível no sítio: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-
44B9-A163-912EF12B8BA4/0/POR_CONV.pdf , em 26 de dezembro de 2011. ” Petições individuais -  O Tribunal pode receber petições de 
qualquer pessoa singular, organização não governamental ou grupo de particulares que se considere vítima de violação por qualquer Alta 
Parte Contratante dos direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As Altas Partes Contratantes comprometem - se a não 
criar qualquer entrave ao exercício efetivo desse direito.” 
21 A survey conducted by Dinah Shelton shows that in 1994 the Court found violations in twelve of the sixteen cases in which amicus briefs 
were filed. According to her, with amicus participation, the court found violations in 75 percent of the cases, but without such participation 
violations were found in only 50 percent of the cases. Though she admits that the impact of briefs amicus curiae are difficult to assess due to 
the fact that the overall rate of success for petitions before the Court is greater, she notes that ‘because non-governamental organizations 
intervene in the more important cases before the plenary Court where there is no clear precedent and where the Court may be divided, they 
fulfill the role of assisting the Court in new areas of law where the impact is particularly broad’. (Emphasis added). Amicus briefs have also 
provided comparative analysis and practical information that the Court would otherwise have been unable to acquire. (MOHAMED, 1999, 
pp 388 e 389).  
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comprovação fática de que tal participação é muitas vezes responsável pelo sucesso da 

demanda de reconhecimento da violação dos direitos humanos.  

Importante ainda notarmos que o sistema de proteção internacional dos direitos 

humanos na Europa adquiriu uma característica que não foi assimilada pelos demais e que nos 

diz muito não apenas da confiabilidade e prestígio do modelo internacional com relação aos 

sistemas domésticos, mas mais ainda nos aponta para a consistência do referido modelo para o 

continente europeu. Sobre isso valhamo-nos de citação de BUERGENTHAL: 

 

Com o passar do tempo, a Corte Europeia de Direitos Humanos para todos 

os propósitos práticos se tornou a corte constitucional europeia em matérias 

de direitos civis e políticos. Seus julgados são rotineiramente seguidos pelas 

cortes nacionais dos Estados-partes da Convenção, seus legislativos e seus 

governos nacionais. A própria Convenção adquiriu o status de lei doméstica 

na maioria dos Estados-partes e pode ser invocada em suas cortes. Enquanto, 

as vezes alguns dos novos Estados-partes encontram dificuldades em 

cumprir suas obrigações sob a Convenção, a grande maioria dos Estados 

aplicam a Convenção fielmente e rotineiramente. (BUERGENTHAL, 2006, 

793 e 794)
22

 

 

Por fim, vale a menção a trecho de artigo de MAYER, que faz uma comparação 

quantitativa da participação das ONGs nos sistemas americano e europeu. 

  
As diferenças mais significantes são que o envolvimento das ONGs no 

sistema Europeu estão ambas concentradas com relação aos Estados-partes e 

mais especificamente ao envolvimento das ONGs e ocorre somente em uma 

relativamente pequena proporção das decisões. Em contraste, no sistema 

interamericano, as ONGs estão envolvidas em uma proporção muito maior 

das decisões, e ainda que haja concentrações com relação a aspectos 

específicos, há uma concentração menos aparente com relação aos Estados-

partes. (MAYER, 2010-2011, p. 913)
23

 

 

1.4.2) Breves linhas sobre o sistema africano de proteção dos direitos humanos 

 

O sistema africano de proteção aos direitos humanos tem como uma de suas 

maiores características a similitude com os sistemas europeu e interamericano de proteção. 

Não há ainda uma vasta doutrina que discuta e nos explique o funcionamento desse sistema 

devido à seu caráter recente, daí porque nossa breve incursão nesse modelo pautar-se na 

pouca bibliografia disponível.  

                                                           
22 Over time, the European Court of Human Rights for all practical purposes has become Europe's constitutional court in matters of civil and 
political rights. Its judgments are rou-tinely followed by the national courts of the states parties to the Convention, their legislatures, and their 
national governments. The Convention itself has acquired the status of domestic lawin most of the states parties and can be invoked as such 
in their courts. While at times some of the newer states parties find it difficult to live up to their obligations under the Convention, a 
substantial majority of states applies the Convention faithfully and routinely.  
23 The most significant differences are that NGO involvement in the European system is concentrated both with respect to the member states 
and the specific NGOs involved and occurs only in a relatively small proportion of the decisions. In contrast, in the Inter-American system, 
NGOs are involved in a much higher proportion of the decisions, and while there are concentrations with respect to the specific NGOs, there 
are less apparent concentrations with respect to member states.  
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O modelo de proteção aos direitos humanos implantado no continente africano 

possui algumas características principais não presentes nos demais, dentre elas podemos citar: 

i) a presença de não apenas direitos, mas também deveres aos cidadãos; ii) o fato de a Carta 

que o funda ter como um dos seus objetivos a proteção dos direitos humanos e os das pessoas; 

iii) a proteção não apenas de direitos civis e políticos, mas também econômicos e sociais; e 

ainda a iv) a possibilidade de os Estados-partes imporem restrições no exercício dos direitos 

de forma mais acentuada do que nos outros dois modelos.   

Mencionemos por último aqui o fato de que assim como no modelo 

interamericano, e diferentemente do modelo europeu, no sistema africano há a presença de 

uma Comissão que trabalha juntamente com a Corte Africana para a consecução dos objetivos 

de proteção dos direitos humanos. Só que os meandros e capacidades da Comissão não foram 

ainda completamente estabelecidos, havendo ainda um espaço de atuação que não foi definido 

se ser de competência da Corte Africana ou se da Comissão Africana24.  

 

  

                                                           
24 Sobre o assunto vale aqui a citação de trecho de ODINKALU que escreve sobre o sistema africano: “The exact competence of the 
Commission in its decision making process concerning communications has until now never quite been expressly clarified. In the thinking of 
the drafters of the African Charter: 
The Commission is an organ, which plays an important but classical role in matters of promotion. In the area of protection, the Commission 
gathers information, establishes facts, concludes and makes recommendations to the Heads of State....With respect to communications .... it 
will be noticed that the Commission does not take decisions. It simply reports to the Assembly of Heads of State and Government, which 
decides what should be done with the findings and recommendations.” (ODINKALU, 2002. pp 104-105). 
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2) O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos 

 

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos é, junto com o 

sistema europeu, um dos mais bem sucedidos modelos de proteção internacional aos direitos 

humanos. Dele dispõem os cidadãos dos Estados partes da Organização dos Estados 

Americanos - OEA. 

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos nasceu no âmbito 

da OEA na década de 1950 e tem como um de seus principais documentos a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que foi assinada em 22 de novembro de 1969 e foi com o 

passar do tempo ganhando respeito e adesão dos Estados americanos, entrando em vigor em 

18 de julho de 1978. Atualmente são membros da Organização dos Estados Americanos – 

OEA – 35 Estados, sendo que desses, ratificaram a Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, apenas 25 deles.  

O sistema conta com dois órgãos principais para a efetivação de seus 

propósitos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – doravante chamada apenas de 

“Comissão” – e a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. A Comissão passou a 

funcionar no ano de 1960, sendo essa data um importante marco no início da luta pela 

proteção dos direitos humanos nas Américas; e a Corte entrou em vigor apenas no ano de 

1978. 

As principais diferenças entre esses dois órgãos no que diz respeito ao modo de 

efetivação da proteção aos direitos humanos são: a acessibilidade e o tipo de decisão que 

emana de cada um. Como consta do art. 44 25  da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, a Comissão é competente para conhecer das petições de qualquer indivíduo ou 

grupo de indivíduos ou ainda Organização Não Governamental, enquanto a Corte, nos moldes 

do art. 6126 da Convenção, é competente para conhecer das petições oriundas apenas dos 

Estados-partes ou da própria Comissão. Além disso, urge ressaltar que o acesso ao sistema 

pode ser feito não apenas pelas supostas vítimas, como exige o sistema europeu de proteção 

aos direitos humanos. E a outra frente que nos possibilita caracterizar bem esses dois órgãos 

diz respeito ao tipo de decisão que emana de cada um. Isso se dá porque a Comissão não 

emite decisões obrigatórias, ela apenas “formula recomendações”27 aos Estados com base 

                                                           
25 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. 
26 Artigo 61 - 1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 2. Para que a Corte possa conhecer 
de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. 
27 Artigo 41 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. 
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naquilo que aprecia dos casos que a ela chegam; a CIDH, por outro lado, quando emite 

alguma decisão, tem o poder de determinar28 o exercício do direito violado, ou, ainda que haja 

reparação pelos danos causados e ainda em casos de extrema gravidade, pode determinar 

medidas provisórias. 

Dessa forma, pode-se concluir que todas as vezes que um indivíduo, grupo de 

indivíduos ou mesmo ONG desejar entrar com uma petição junto ao sistema de proteção aos 

direitos humanos da OEA a fim de que reconheçam a violação a qual o mesmo está submetido 

deverá fazê-lo inicialmente junto à Comissão, que agirá dentro do espectro a ela possibilitado. 

Caso a Comissão perceba que suas ações e recomendações não foram suficientes para 

solucionar as violações, deverá por conta própria levar o caso à CIDH. Esta, por sua vez, 

passará a ter responsabilidade sobre o caso e sobre o seu desfecho.  

 
2.1) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as O"Gs 

 

Já de posse das linhas mestras que regem o funcionamento do sistema 

interamericano de proteção aos direitos humanos, pode-se passar a uma análise mais 

específica da atuação das ONGs junto à Comissão, e de como essa atuação é relevante não 

apenas para o trabalho desenvolvido pela Comissão, mas, de forma geral, para a própria 

proteção dos direitos humanos. 

A Comissão é, dentro do sistema interamericano, o órgão mais próximo da 

população e das vítimas de violação de direitos humanos. Sendo, na maioria das vezes, a 

única esperança de muitos cidadãos em ver as agressões de que são vítimas de algum modo 

cessarem. Portanto, uma das tarefas principais desse órgão é ser presente na vida das pessoas 

mais carentes e que necessitam de seu aparato e de sua estrutura para terem seus direitos mais 

básicos protegidos. Essas tarefas consubstanciam-se por meio dos dois objetivos maiores da 

Comissão que são justamente o de velar pela Convenção Americana e de proteger os direitos 

humanos no âmbito da OEA (saliente-se aqui que a Comissão é acessível aos Estados que são 

parte da OEA, não sendo necessário que tenham ratificado a Convenção Americana). 

A Comissão realiza uma série de atividades na consecução de seus objetivos, 

dentre essas há duas que consideramos principais ao nosso estudo; a primeira consiste no 

recebimento e prosseguimento à investigação de casos de violações latentes de direitos 

humanos; e a outra consiste na atuação da Comissão em visitas in loco realizadas 

periodicamente aos Estados a fim de estar mais próxima das vítimas, conhecer melhor a 

                                                           
28 Artigo 63, da Convenção Americana dos Direitos Humanos. 
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realidade em que elas estão inseridas e ainda aumentar o seu relacionamento com as 

autoridades e ONGs locais. Sobre isso vale aqui citação de um trecho de OLZ em que ele 

descreve muitíssimo bem essa atuação: 

 

Outra área de cooperação entre a Comissão Interamericana e as ONGs ocorre 

em conexão com as habilidades da Comissão de conduzir visitas “on site” 

dentro do território dos Estados-partes da Convenção Americana. A 

Comissão fez sua primeira visita “on site” em 1961, mandando uma 

delegação para a República Dominicana. Mais de 50 visitas a países se 

seguiram após a primeira. Durante essas visitas, a Comissão, frequentemente 

se encontra com políticos, oficiais do governo, membros do judiciário, 

militares, forças políticas e representantes da mídia. A Comissão também se 

utiliza fortemente das ONGs locais e nacionais de direitos humanos. De 

acordo com David Padilla, atual Secretário Executivo da Comissão 

Interamericana, a Comissão se tornou familiarizada com os principais atores 

do setor privado de proteção aos direitos humanos e toma vantagem de suas 

contribuições. ONGs locais arranjam entrevistas com vítimas e testemunhas, 

organizam reuniões com representantes da vida social como líderes de 

grupos locais e apresentam resultado de investigações. Além disso, as ONGs 

fornecem apoio, assistência técnica e logística, incluindo preparos para 

viagens locais. (OLZ, 1996-1997, 357 e 358)
29

 

 

As ONGs entram nesse cenário quase que como continuações da Comissão, 

uma vez que elas possibilitam que as demandas cheguem ao crivo da Comissão. Isso se dá 

porque as ONGs, enquanto entidades particulares e cujo relacionamento com os indivíduos é 

voluntário, podem estar em lugares inacessíveis à Comissão e conhecer também, com base 

justamente nessa proximidade, de demandas que uma entidade estrangeira jamais teria acesso. 

Além disso, urge relembrar que nem a Comissão nem a CIDH possuem em suas estruturas 

meios para possibilitar o acesso à justiça àqueles indivíduos que não possuem recursos para 

contratar representantes30. 

Interessante enfatizar que a maior parte das demandas que chegam à Comissão 

ocorrem por meio ONGs. Isso pode ser explicado pelo fato de que grande parte das demandas 

que chegam à Comissão são provenientes de pessoas carentes e que não possuem condições 

de arcar com os custos de um processo judicial em uma corte internacional, seja porque isso 

acabaria comprometendo os recursos necessários à sua sobrevivência, seja porque não 

possuem mesmo os conhecimentos necessários para ingressar com esse tipo de demanda31. 

                                                           
29 Another area of cooperation between the Inter-American Commission and NGOs occurs in connection with the Commission's ability to 
conduct on-site visits within the territory of State Parties to the American Convention." The Commission undertook its first on-site visit in 
1961, sending a delegation to the Dominican Republic. More than fifty country visits have followed. During such visits, the Commission 
usually meets with politicians, government officials, members of the judiciary, military and police forces and representatives of the media.' 
The Commission also relies heavily on local and national human rights NGOs."' According to David Padilla, former Executive Secretary of 
the Inter-American Commission, the Commission has become familiar with the main actors in the private sector of human rights protection 
and takes advantage of their contributions. Local NGOs arrange interviews with victims and witnesses, organize meetings with representative 
figures of social life such as leaders of local groups, and present results of their investigations. Moreover, NGOs provide technical and 
logistical assistance including local travel arrangements. 
30 Pode se ver mais sobre o assunto em: (MAYER, 2010-2011. pp. 918, 919 e 920). 
31 As a result, NGOs are in a position to file petitions in the name of victims of human rights violations. In fact, most of the petitions are 
initiated by NGOs. Local human rights groups and institutions often receive information on human rights violations or are approached by 
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2.2) A Corte Interamericana de Direitos Humanos e as O"Gs 

 

Tendo entendido o início do processo no sistema interamericano de proteção, 

mais especificamente na fase pela qual o processo passa pela Comissão, passemos então à 

análise do processo no âmbito da CIDH e a influência que as ONGs têm nessa parte do 

processo. 

Após iniciado o processo no âmbito da CIDH os representantes das ONGs 

quando aceitos como “conselheiros legais” têm além de participação nos debates orais, acesso 

aos documentos da corte, aos depoimentos das testemunhas, dentre outros. Tal participação 

ativa é justificada por alguns autores como uma forma da CIDH compensar a falta de 

participação da vítima no processo.32 

As ONGs podem, no âmbito da CIDH, atuar tanto representando as vítimas 

como assistindo à Comissão, não havendo nenhuma substancial diferença entre essas duas 

atuações. O que marca esse tipo de atuação das ONGs é justamente o conhecimento da 

situação fática que elas têm que é essencial para que a CIDH decida da forma mais justa e 

equânime possível.  

Todas as vezes que uma determinada ONG se dispõe a representar uma vítima, 

ela está o fazendo visando à proteção de um rol de direitos, além disso, a forma 

“desinteressada” que as ONGs atuam faz com que a defesa ou a representação por elas 

realizada ganhe ainda mais destaque e importância, haja vista a necessidade, no âmbito da 

proteção e defesa dos direitos humanos, de atitudes voltadas para as vítimas e que busquem 

realizar direitos básicos na vida delas. 

Além dessas duas atuações – como representante das vítimas e como assistente 

da Comissão - há ainda uma última atuação das ONGs a qual nos ateremos – a de amicus 

curiae. Sobre esse assunto melhor nos fala OLZ 

 

As ONGs também possuem um significante papel como amicus curiae nos 

procedimentos perante a Corte. Na verdade, a Corte Interamericana possui a 

prática mais extensiva de amicus curiae dentre os tribunais internacionais 

existentes. A Corte encoraja relatórios tanto de casos contenciosos quanto de 

                                                                                                                                                                                     

victims or their families for help in the form of legal assistance, moral support, or financial assistance. The network between local, national, 
regional, and international NGOs facilitates effective petitioning. Local groups in cooperation with victims often undertake investigation of 
the cases, including the gathering of evidence and testimony. Other parts of the network may provide assistance, for example, through an 
international team of physicians, and engage in litigation before the inter-American, or other international human rights institutions. (OLZ, 
1996-1997, 357) 
32 It is established practice within the inter-American human rights system that when a case is brought before the Inter-American Court, 
representatives of human rights NGOs serve as legal advisors to the Inter-American Commission. As legal advisors, NGO officials have 
drafted memoranda to the Court, have introduced and examined witnesses, and participated in oral arguments. This practice is partly 
intended to compensate for the lack of representation of the victim before the Court, and to remedy the Commission's insufficient resources. 
(OLZ, 1996-1997. pp. 358-359). 
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procedimentos consultivos sob o Artigo 34 (3) da Regras de Procedimento. 

Artigo 34 (3) estabelece que “a Corte poderá, a qualquer tempo durante os 

procedimentos, designar pessoal, escritório, comissão ou autoridade a sua 

escolha, para obter informação, expressar opinião, ou elaborar relatório em 

qualquer assunto”. Desde que a Corte foi instalada relatórios de mais de 100 

amicus curiae foram submetidos a ela. (...) Novamente, a Corte parece 

apreciar o conhecimento fornecido pelas ONGs na forma de amicus curiae . 

(OLZ, 1996-1997, pp. 359-360)
33

 

 

  

                                                           
33 NGOs also play a significant role as amicus curiae in proceedings before the Court. In fact, the Inter-American Court has the most 
extensive amicus curiae practice among the existing international tribunals. The Court welcomes briefs both in contentious cases and in 
advisory proceedings under Article 34(3) of its Rules of Procedures. Article 34(3) provides that "[tihe Court may, at any time during the 
proceedings, designate any person, office, commission or authority of its choice to obain information, express an opinion or make a report on 
any given point." Since the Court has been set up, over 100 amicus briefs have been submitted. Among the NGOs regularly submitting 
amicus briefs are, for instance, Human Rights Watch/Americas Watch, The International Human Rights Law Group, Lawyer Committee for 
Human Rights, CEJIL and academic institutuions, such as the Urban Morgan Institiute for Human Rights of the University of Cincinnati 
College of Law.  Again, the Court seems to appreciate the expertise provided by NGOs in the form of amicus briefs. 
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3) Uma crítica ao relacionamento entre O"Gs e CIADH 

 

Ao nos propormos a criticar o relacionamento entre as Organizações não 

Governamentais e a Corte Interamericana de Direitos Humanos assim o fazemos visando 

justamente a avaliar aquilo que é positivo e pode gerar “bons frutos” e aquilo que é negativo 

e, ao invés de ajudar, acaba por piorar algumas situações. 

O fato de o sistema interamericano ter uma grande abertura para a participação 

de sujeitos não estatais, auxiliando-os na persecução do seu objetivo maior de proteção aos 

direitos humanos, já é um grande avanço. No entanto, ainda que esse relacionamento possa 

ser considerado um avanço quando comparado com aquilo que se esperava do direito 

internacional no século passado, é necessário que vejamos a situação com olhos críticos, pois 

para tudo há um lado bom e um lado ruim. 

Nosso objetivo aqui não é nos aprofundarmos em nenhum ponto seja ele 

positivo ou negativo, até mesmo porque tal investigação demandaria estudos muito mais 

profundos na relação entre as instituições. Antes disso, desejamos mostrar que o modelo de 

relacionamento atualmente em voga não pode ser visto como encerrado, dado o seu avanço 

frente aos demais sistemas. Por outro lado consideramos que ele deve ser constantemente 

aperfeiçoado para não só superar os seus defeitos, mas para melhorar o sistema e oferecer aos 

cidadãos dos Estados-partes uma proteção cada vez maior aos seus direitos. 

Antes de iniciarmos a apresentação dos pontos positivos e negativos, urge 

sublinhar que o Sistema Interamericano, diferentemente do Sistema Europeu34, ainda possui 

uma ordem dual formada pela Comissão e pela Corte, e que por isso a acessibilidade ao 

sistema interamericano se dá de forma mais aberta na Comissão, na qual o acesso é possível 

tanto a indivíduos quanto a demais instituições e organizações (incluindo-se aí as ONGs); 

enquanto à CIDH só podem ter acesso ou os Estados signatários da Convenção Americana ou 

a própria Comissão.  

Assim sendo, passemos à análise prática primeiramente dos pontos positivos e 

depois dos pontos negativos desse envolvimento das ONGs na CIDH. 

 

3.1) Os pontos positivos desse relacionamento 

 

                                                           
34 A Comissão foi extinta do modelo europeu com a entrada em vigor do Protocolo no 11 que além de fortalecer a Corte Europeia de Direitos 
Humanos acabou por aumentar os seus poderes. Para mais acessar o site da Corte no sítio: http://www.echr.coe.int 
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Toda e qualquer abertura no direito internacional para que sejam ouvidos atores 

não estatais pode ser vista como uma melhora no caminho de reconhecimento do indivíduo 

como centro e objetivo do sistema, e deve, portanto, ser vista com bons olhos.  

O fato de a CIDH possibilitar que as ONGs atuem em sua jurisdição é uma 

forma de aceitação não apenas da limitação formal da Corte em sua capacidade de julgar, mas 

também do infinito e inexplorado potencial das ONGs em trazer ao exame da Corte aspectos 

materiais acessíveis somente aqueles atores em contato direto com a realidade em exame. 

Assim pode-se dizer que o primeiro ponto positivo no relacionamento ONGs e 

CIDH é justamente a possibilidade de participação da sociedade civil, representada pelas 

ONGs em um ambiente aberto apenas aos Estados-partes da OEA, e que ratificaram a sua 

concordância com a Corte.  

Quando a CIDH convida uma determinada ONG para participar como amicus 

curiae ou aceita a participação das ONGs como assistentes da Comissão ou representantes das 

vítimas, a CIDH está dizendo à “sociedade americana”35 que ela, enquanto órgão dentro do 

sistema da OEA, existe em função e à serviço da sociedade, dentro de um objetivo maior que 

é a proteção dos direitos humanos e que a sua atuação terá sempre em vista o indivíduo, ainda 

que algumas vezes para o melhor desempenho desse objetivo ela tenha que se valer de 

entidades externas como é o caso das ONGs. 

Um segundo ponto que nos parece merecer destaque nesse contexto é a 

possibilidade que a interação das ONGs com a Corte tem de trazer demandas à CIDH que não 

seriam normalmente levadas a conhecimento desse órgão, e consequentemente da 

comunidade internacional, caso dependessem da ação de Estados e de indivíduos.  

As ONGs, enquanto sujeitos cuja principal característica é a falta de vínculos 

obrigatórios com Estados ou Organizações Internacionais, pautam suas ações norteadas pelos 

seus ideais e diretrizes, assim sendo; ela pode levar à comunidade internacional situações que 

os indivíduos ou o Estado não possuiriam condições ou interesse de fazê-lo.  

Quando aqui se diz que os indivíduos não teriam condições de levar a esses 

ambientes internacionais demandas próprias e de outros, está se acentuando a precariedade do 

sistema em dar condições de acesso aos mais necessitados de direitos, e justamente os que 

mais necessitam de atenção por parte desse mesmo sistema que objetiva protegê-los. E 

quando falamos que os Estados não teriam interesse em levar essas demandas ao ambiente 

externo, estamos nos referindo ao fato de não ser da estratégia política de nenhum Estado 

                                                           
35 Com todas as reservas que se possa fazer ao uso dessa expressão, utilizada aqui apenas como recurso para dar ao leitor uma melhor 
compreensão da coletividade dos cidadãos do continente americano. 
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reconhecer externamente suas incapacidades de resolver os seus problemas internos. Além 

disso, há que se relevar ainda que da decisão da CIDH advirá ao Estado uma obrigação 

internacional e que o cumprimento dessa resultará em encargos que não são muitas vezes 

vistos com bons olhos pelos Estados. 

Há ainda outro aspecto que nos parece ser positivo no relacionamento entre as 

ONGs e as CIDH: que é o da possibilidade de as decisões da Corte passarem a ter maior 

legitimidade quando no processo decisório houver uma efetiva participação de entidades não 

estatais.  

Mas por que a simples participação de entidades como as ONGs pode fazer um 

processo se tornar mais ou menos democrático? Porque as Organizações Não-Governamentais 

representam no ambiente internacional a “voz” de uma coletividade cujos interesses não são 

completamente realizados ou mesmo ouvidos, daí a importância de se conceder a 

representantes “desinteressados” desse grupo espaço nas deliberações que os irão afetar. Além 

disso, é importante que aqui se diga que a participação dos hipossuficientes em espaços 

destinados à proteção dos direitos humanos, tal como as cortes interacionais, é no mínimo 

lógica, sob uma perspectiva garantista de direitos. 

 

3.2) Os pontos “negativos” desse relacionamento 

 

Passando dos elogios a esse relacionamento, foquemos agora nas críticas que 

podem ser feitas a ele, já que nem tudo é, como diz o ditado popular, “um mar de rosas”, e 

uma série de questionamentos e apontamentos podem ser feitos nesse momento. 

Enumeraremos aqui alguns pontos que consideramos ser, por sua própria essência, negativos 

no relacionamento entre as ONGs e a CIDH.  

O primeiro aspecto que merece destaque é o de que, embora as Organizações 

Não Governamentais sejam símbolos da independência e de uma atuação desvinculada de 

interesses estatais, sempre que tentam criar uma agenda internacional acabam dependentes 

dos Estados, justamente por serem esses os principais sujeitos internacionais e que por isso 

acabam ditando aquilo que é ou não pauta das discussões, ainda que essas se deem fora de seu 

território. Um exemplo dessa situação podemos buscar dentro mesmo do sistema 

interamericano. Assim, por mais que uma ONG paute externamente a um determinado Estado 

uma pauta humanitária, se o Estado não ratificou a Convenção Americana ele não estará 

sujeito à jurisdição da Corte e dessa forma sujeitar-se-á quando muito a recomendações da 

Comissão. Assim, tem-se que a atuação das ONGs por mais que bem intencionada, depende 
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na maioria das vezes do aceite estatal, e a CIDH enquanto órgão deveria, sabendo dessa 

indesejada, mas real dependência das ONGs com relação aos Estados, dar a elas mais espaço 

e valorizar o seu protagonismo na seara dos direitos humanos. 

Sobre esse tópico vale novamente trazermos citação de McCORQUODALE 

que enfatiza essa concepção de que os atores não estatais são vistos no sistema internacional 

muito mais como objetos do que como atores propriamente ditos: 

  
Sob esse conceito dominante no sistema do direito internacional – é um 

sistema jurídico antes de um direito internacional porque existem muitos 

direitos internacionais assim como há muitos direitos nacionais – e se os 

atores não estatais têm algum papel, então esse papel é de objetos do 

sistema. Eles são objetos do mesmo modo que territórios e rios também são 

objetos do sistema, porque existem (criados pelo Estado) regras legais sobre 

eles, ou em um sentido de que eles são beneficiários do sistema como tratado 

sobre, por exemplo, pessoal diplomático ou comercial que se beneficiam 

indiretamente dos atores não estatais. 

Essa abordagem significa que qualquer atividade de atores não estatais no 

sistema do direito internacional é vista como completamente determinada 

pelos Estados e totalmente dependentes da permissão estatal. 

(McCORQUODALE, 2004, p 479).
36

 

 

Um segundo ponto que a nosso ver parece negativo é o de que o sistema 

interamericano é ainda atrasado, quando o comparamos com o sistema europeu de proteção 

aos direitos humanos, no que tange à participação e acessibilidade dos indivíduos. Tal 

deficiência é compensada pelo próprio sistema com uma grande participação das ONGs, ainda 

que, como dito anteriormente, a essa participação não se dê o valor devido. O que não se 

percebe, no entanto, é que a participação dos indivíduos e das ONGs são em muito diferentes, 

não podendo se ter uma como substituição da outra.  

Ora, utilizar-se das ONGs e de suas características próprias como modo de 

contrabalancear a falta de acessibilidade dos indivíduos à CIDH, como órgão final dentro do 

sistema da OEA, é criar uma “cortina de fumaça” sobre um problema e acreditar ter com isso 

resolvido o problema. Nasce nesse momento uma falsa impressão de representatividade que 

além de prejudicar diretamente os indivíduos vítimas de violações acaba por adiar as 

necessárias mudanças no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos.  

Assim, podemos concluir que, embora a participação das ONGs seja muito 

importante, ela não pode substituir a participação dos indivíduos, devendo as duas ocorrerem 

simultaneamente, como ocorre no modelo europeu. 
                                                           
36 “Under this dominant concept of the international legal system – it is a legal system rather than one ‘international law’ because there are 
many international laws just as there are many national laws – if non-state actors have any role then it is as ‘objects’ of that system. They are 
objects either in the same sense as territory or rivers are objects of the system, because there are (state-created) legal rules about them, or in 
the sense that they are beneficiaries under the system, so that treaties on, for example, diplomatic persons or commerce indirectly benefit 
non-state actors. 
This approach means that any activities of non-state actors in the international legal system are seen as wholly determined by states and 
entirely dependent on states’ consent.”  
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Um terceiro aspecto relevante nesse estudo reside justamente na possibilidade 

(e em alguns casos realidade) de interesses escusos se disfarçarem de interesses legítimos e 

com isso “contaminarem” as ONGs.  

Tal captura de interesses pode ocorrer tanto com Estados como com as OIs; o 

que muda com relação às ONGs é que não há sobre essas últimas nenhum tipo de controle 

externo, e enquanto os Estados possuem a soberania popular para lhes ditar os rumos de sua 

ação, e as OIs possuem o controle dos Estados que são partes de seus tratados fundantes, as 

ONGs não possuem ninguém para lhes dizer se ela está ou não se distanciando de seus 

objetivos iniciais37 e se a mesma foi ou não sugada pelos interesses obscuros de Estados, 

empresas, OIs, dentre outros.  

Dessa forma, tem-se que a negatividade desse ponto no relacionamento ora em 

tela reside na fraqueza das ONGs quando comparadas com os demais elementos da tríade – 

Estados, OIs, e ONGs. E como se não bastasse essa vulnerabilidade, que por si só já 

prejudicaria o sistema de proteção interamericano, há ainda que se considerar que a CIDH não 

possui formas objetivas de averiguar a ocorrência ou não dessa captura de interesses, o que 

gera já em uma primeira vista insegurança jurídica e vulnerabilidade no sistema.  

Por último, mas não menos importante, temos ainda um aspecto negativo do 

relacionamento entre as ONGs e a CIDH, que é a informalidade de tal relacionamento que 

ainda hoje carece de uma maior regulamentação dentro do âmbito da OEA. Valhamo-nos aqui 

de valiosa citação de OLZ que corrobora a nossa análise: 

 

Diferentemente de outras organizações intergovernamentais a OEA não 

institucionalizou a sua relação com as entidades não governamentais. Ao 

invés de fornecer um aparato legal para a participação por meio de consultas 

com as ONGs como foi feito pelas Nações Unidas e o Conselho Europeu, a 

OEA entra em acordo de cooperação com as ONGs a cada caso. (OLZ, 

1996-1997, p. 354)
38

 

  

                                                           
37 É certo que algumas ONGs possuem controles internos rígidos e para essas a assertiva não se aplica, no entanto, parece-nos que esse tipo 
de controle não pode ser tido como uma regra, e muitas ainda não possuem tais mecanismos. 
38 Unlike other intergovernmental organizations the OAS has not institutionalized its relationship with non-governmental entities. Instead of 
providing a legal framework for participation through consultation with NGOs as done by the United Nations and the Council of Europe, the 
OAS entered into agreements of cooperation with NGOs, on a case by case basis.  



37 

 

CO"CLUSÃO 

 

 

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos forma juntamente 

com o sistema europeu os modelos mais avançados naquilo que diz respeito à proteção 

internacional dos direitos humanos. O avanço desses sistemas se deve a dois aspectos 

principais: i) a abertura que esses sistemas deram em suas estruturas para a participação de 

representantes da sociedade civil na construção do seu pensamento e na formação de sua 

opinião; e ainda, ii) pela inversão de valores que geraram ao conceber o indivíduo como 

objetivo de suas atividades e não mais o Estado.  

O presente trabalho focando no primeiro aspecto objetivou analisar a forma de 

interação entre as ONGs – enquanto representantes legítimos da sociedade civil – e a Corte 

Interamericana de Direitos (CIDH) – enquanto braço jurisdicional da Organização dos 

Estados Americanos - e a partir de uma explicação feita nos dois primeiros capítulos do 

trabalho criticar esse relacionamento levantando aspectos positivos e negativos.  

A análise aqui não se pautou em nenhum momento por ideias pré-concebidas de 

que o relacionamento entre as ONGs e a CIDH poderia ser mais ou menos positivo para o 

sistema interamericano de proteção dos direitos humanos de modo geral; o que se concebia 

mesmo antes do início do trabalho era que a abertura de uma Organização Internacional para a 

participação de atores não estatais era certamente um avanço quando comparado com as 

concepções que vigiam o direito internacional há alguns séculos sobre a centralidade e 

irreversibilidade da participação estatal em tudo que se dizia pautado por esse direito 

internacional.  

Ao fim do trabalho, pôde-se concluir que há aspectos positivos e há aspectos 

negativos no relacionamento entre as ONGs e a CIDH, mas que, no entanto, os pontos 

positivos parecem se sobressair justamente devido à injustiça do sistema no que diz respeito 

ao reconhecimento de outros atores não estatais como os Indivíduos. E por não haver uma 

representação digna dos indivíduos, nem meios democráticos de acessibilidade a eles, o 

sistema interamericano teve que se valer das ONGs para que o sistema não ficasse 

completamente relacionado apenas com OIs e Estados e a própria razão de ser das normas 

tratativas dos direitos humanos no continente americano se perdesse.  

Urge, nesse momento, que ao menos tentemos responder algumas das questões 

postas na introdução e que foram certamente o norte para a confecção do presente trabalho.  
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O questionamento sobre o reconhecimento da capacidade das ONGs para atuar 

nos espaços decisórios como sujeitos internacionais é facilmente respondida quando não se 

perde de vista que a capacidade das ONGs enquanto sujeitos de direito internacional público 

se dá com fulcro não na soberania que possuem, e elas obviamente não a possuem, mas com 

vistas na proteção dos direitos humanos e na salvaguarda dos indivíduos. Durante o trabalho, 

inclusive se discutiu texto de PETERS, na qual a autora coloca a humanidade como razão de 

ser da soberania (alfa e ômega, nas suas palavras) e sem a qual não há que se pensar ou 

mesmo discutir a existência de soberania. Assim não encontramos maiores problemas no 

reconhecimento das capacidades das ONGs para atuação na seara internacional desde que 

pautada por objetivos e metas vinculados à proteção dos direitos humanos.  

Outra pergunta que surgiu no desenvolvimento do trabalho foi como dar 

capacidade a essas instituições privadas sem, no entanto, comprometer o sistema de proteção 

aos direitos humanos. Ora, o controle do sistema de proteção, encabeçado pela OEA e que 

tem na CIDH seu órgão jurisdicional não pode afastar a participação da sociedade civil, 

representada pelas ONGs por medo de comprometimento do sistema. Isso deve ser resolvido 

com maior controle sobre a participação das ONGs e verificação diligente sobre quais ONGs 

terão acesso aos meios disponibilizados pela OEA para a defesa dos direitos humanos.  

Ainda, outra questão nos foi levantada que seria a de como conciliar os 

aparentemente diversos interesses de uma OI com os interesses das ONGs? Tal 

questionamento é um falso questionamento já que embora distintos nos meios de consecução 

de seus objetivos, essas instituições sejam elas atreladas aos Estados ou não, visam sempre à 

proteção dos indivíduos. E essa proteção é realizada por meio da defesa dos direitos humanos 

mais básicos. E assim, embora em um primeiro momento possa parecer que o relacionamento 

dessas organizações não pode ocorrer por terem elas interesses e modos de consecução 

distintos; no fim o objetivo de suas realizações é o mesmo. 

Ao cabo dos questionamentos que nos foram apresentados, temos a mais 

complicada das questões que é justamente a questão da avaliação dos frutos do 

relacionamento entre as ONGs e a CIDH, se seriam eles positivos aos indivíduos? Ora, tal 

análise foge levemente do objetivo de nossa análise, pois deveria se pautar por uma análise de 

dados fáticos que avaliassem a quantidade de resultados favoráveis aos indivíduos emanados 

da Corte e que tiveram ou não a participação das ONGs para que pudéssemos saber se a 

participação no processo desses atores não estatais seria de fato interessante para os 

indivíduos. A uma primeira vista parece-nos que tal analise concluiria que a participação das 



39 

 

ONGs traria sim resultados bons mas, como dito acima, para respostas acertadas para essa 

questão, uma pesquisa acurada seria necessária.   

E por último, consideramos ser necessária a apresentação de algumas questões 

que necessitam de investigação por parte dos estudiosos e de solução por parte da OEA e da 

CIDH para melhorar a proteção oferecida aos cidadãos dos Estados-partes. Tais como: como 

melhorar e garantir à CIDH certa dose de coercibilidade dentro do próprio sistema 

interamericano para efetivar a suas decisões? E ainda, como efetivar a participação dos 

indivíduos no processo decisório, sem que se altere, no entanto, a participação e o 

engajamento das ONGs? Ou ainda como criar meios normativos que garantam o 

relacionamento das ONGs e também como garantir a legitimidade e vinculação das ONGs à 

proteção dos direitos humanos? 
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