
 
 

 

 

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NA AMÉRICA LATINA E A PROTEÇÃO JUDICIAL: ANÁLISE A 
PARTIR DE ALGUNS CASOS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Vinicius Mendes da Silva (BIC/PROVIC). Adriana Timóteo dos Santos Zagurski (Orientadora), e-mail: 
adtsantos@uepg.br. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 

Área do conhecimento: Direito. Subárea: Direito Público. 

 

Palavras-Chave: Pacto de São José da Cota Rica, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Jurisprudência. 

Resumo 

A pesquisa teve como problemática a aplicação e 
interpretação que a Corte Interamericana dá para a 
Proteção Judicial (art. 25 do Pacto) em casos de Justiça 
de Transição. Foi apresentado o autoritarismo na 
América Latina; o surgimento do Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos; o conceito de Justiça de 
Transição; e o conteúdo do art. 25. Foram analisadas 15 
sentenças da Corte para estabelecer uma síntese, 
apontando seus pontos positivos e inconsistências; e, por 
fim, a Justiça de Transição brasileira e a contribuição da 
jurisprudência da Corte para seu fortalecimento. Para 
tanto, utilizou-se o método indutivo, a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental.  

Introdução  

O século XX nos países latino-americanos foi marcado 
por intensos períodos de autoritarismo e de conflitos 
armados, que promoveram ou foram coniventes com 
diversas violações de direitos humanos. Passado este 
período e com a emergência da Justiça de Transição 
para lidar com estas violações, as vítimas buscaram 
seus direitos renegados, especialmente perante o 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E um dos 
direitos mais importantes a ser pleiteado pelas vítimas é 
o direito a Proteção Judicial, para buscar reparações, 
investigações e a garantia de outros direitos. Daí surge a 
problemática deste trabalho, que é justamente a 
aplicação da Proteção Judicial nos casos de Justiça de 
Transição, e se esta vem a influenciar a aplicação do 
referido direito. 

Material e Métodos 

O método utilizado foi o indutivo, operando uma pesquisa 
exploratória qualitativa, de caráter documental indireto e 
bibliográfico. O objetivo geral foi compreender como a 
Corte Interamericana interpreta o conteúdo da Proteção 
Judicial. A pesquisa teve como objetivos específicos 
compreender o contexto do autoritarismo latino-
americano, o surgimento do Sistema Interamericano, o 
conceito de Justiça de Transição e o conteúdo da 
Proteção Judicial, analisar 15 sentenças da Corte e 
realizar uma síntese de seu entendimento. Os casos 
analisados são: Velásquez Rodríguez, Bámaca-
Velásquez, Barrios Altos, La Cantuta, Almonacid 
Arellano, Baldeón García, Goiburú, Radilla-Pacheco, 
Gomes Lund, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, Gelman. 
Contreras, Rodríguez Vera, Vásquez Durand e Herzog.  

Resultados e Discussão 

O autoritarismo e os conflitos armados na América Latina 
no séc. XX constituem fenômenos de difícil 
uniformização teórica (ROUQUIÉ, 1984, p. XIV), ainda 
que apresentem semelhanças sob dois aspectos: as 
violações de direitos humanos e sua continuidade 
histórica. Ao mesmo tempo, crescia a preocupação 
internacional com a proteção dos direitos humanos 
depois da Segunda Guerra. Neste contexto, foi criado o 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Este 
Sistema tem contribuído para a proteção de direitos, em 
especial em casos envolvendo a Justiça de Transição. 
Esta é o conjunto de medidas que uma sociedade adota 
para lidar com o passado autoritário (TEITEL, 2003, 
p.69). Um direito fundamental nestes debates é a 
Proteção Judicial, pois diversas medidas transicionais 
dependem da eficácia deste direito. Nos casos 
analisados, pôde-se perceber a densificação que a Corte 
opera com o art. 25, ao estender sua proteção aos 
familiares da vítima, ao inclui-lhe o direito à verdade e ao 
entender que dele decorre o direito e o dever de 
investigação, julgamento e punição dos responsáveis, 
inclusive a proibição de se aplicar excludentes de 
responsabilidade. Porém, há algumas inconsistências na 
fundamentação, como, por exemplo, a falta de uma 
definição precisa do conceito de graves violações de 
direitos humanos e do Acesso à Justiça. Mesmo assim, a 
jurisprudência da Corte traz contribuições importantes 
para os debates sobre Justiça de Transição no Brasil, 
que ainda é incompleta. 

Conclusão ou Conclusões 

Concluiu-se que a Corte Interamericana expande o texto 
do Pacto, densificando suas prescrições sobre o art. 25. 
Pode-se dizer que o contexto de Justiça de Transição 
dos casos influenciou o conteúdo da Proteção Judicial, 
em especial por causa das graves violações que 
estavam no centro dos casos. Mas também se concluiu 
por algumas inconsistências na fundamentação da Corte. 
Mesmo assim, as sentenças formam um referencial 
importante para medidas de Justiça de Transição que o 
Brasil ainda venha a adotar.  
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