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1. INTRODUÇÃO 
 

 presente análise parte do caso Escher vs Brasil, 
em que o Estado brasileiro foi réu e condenado 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
por infringir diversos direitos previstos na Con-
venção Americana.  

A problemática aqui desenhada, parte da necessidade de 
um duplo grau de defesa aos direitos humanos, quando o Estado, 
aquele que tem por atribuição protegê-los, age de modo contrá-
rio, portanto infringindo tais premissas, acentuando um pro-
blema ainda recorrente atualmente, que se dá pela inobservância 
de direitos fundamentais às pessoas humanas.  

Para tanto, se apresenta a Convencionalidade como uma 
ferramenta dessa proteção aos direitos humanos, mesmo que, se 
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trate de algo que faça parte das atribuições de operadores e ór-
gãos ligados tanto à Justiça quanto ao Executivo, faz-se mister, 
o debate acerca de tal instituto como uma defesa frente a ainda 
existente discricionariedade e descaso aos tratados assinados, 
que têm com a finalidade garantir e efetivar direitos básicos.  

Através do método dedutivo, buscar-se-á apresentar a 
Convencionalidade como uma forma de proteção aos direitos 
convencionados pela observação das normas adquiridas frentes 
aos tratados internacionais, como na ausência dessa observação 
no julgamento do caso em questão, com a proposta de efetivação 
de tal controle como uma dupla garantia dos direitos humanos. 
Consubstanciado pela pesquisa qualitativa de revisão bibliográ-
fica em livros, artigos científicos, decisões jurisprudenciais e sí-
tios de internet.  

Com uma análise dos pontos principais da decisão da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, se busca um enten-
dimento pelo viés protecionista do procedimento convencional 
de normas, uma maneira de apresentar a Corte como garantidora 
dos direitos por ela assegurados e sua legitimidade frente a jus-
tiça nacional, quando esta não observa as garantias fundamentais 
de direitos humanos e como operadores dos órgãos nacionais 
tem sua legitimidade para per si, iniciarem um controle dessas 
normas a fim de evitar futuras condenações pela Corte. 

 
2. SÍNTESE DA DEMANDA  

 
A atuação do Direito internacional se mostra cada vez 

mais relevante no desenvolvimento de uma cultura global do Di-
reito, se iniciando com o Direito Humanitário, o qual tratou dos 
casos de guerra, a Liga das Nações, que buscou a paz e a coope-
ração Internacional, desenhando uma ideologia mundial, tendo 
como marco histórico a Carta de São Francisco de 1945, que 
teve como princípio basilar a promoção dos direitos humanos 
(PINTO, 2015). 
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Ao que se refere ao Sistema Regional Interamericano, 
teve origem em 1948, pela Carta de Bogotá. A efetividade se 
mostra com o Pacto de São José de Costa Rica, que entrou em 
vigor em 1978, se tornando uma Corte de instituição jurídica au-
tônoma, com o propósito de interpretação e aplicação da con-
venção, julgando as violações em relação aos direitos humanos. 

A Convenção Americana dos Direitos Humanos foi rati-
ficada pelo Estado Brasileiro em 1969, desde então o Estado já 
foi réu em diversos processos, como por exemplo o caso “Escher 
e Outros versus. Brasil” (PINTO, 2015).  

No final dos anos 90 foi concedido uma autorização para 
grampear linhas telefônicas de uma cooperativa, solicitado por 
oficial de Polícia Militar, naquela época na pessoa de Waldir 
Copetti Neves. Tal autorização concedida pela Juíza Elisabeth 
Khater, da Comarca de Loanda, no Estado do Paraná, deixou de 
observar diversos requisitos removendo a legalidade do ato, 
como a falta de fundamentação, a não notificação ao Ministério 
Público, ou ainda, a ausência de competência da polícia militar 
de realizar investigações criminais contra civis, no caso, traba-
lhadores de uma cooperativa ligada ao MST, que tiveram seus 
telefonemas gravados por um período de 49 dias (CORTE IN-
TERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009). 

O objetivo da escuta segundo a proposição da demanda 
era a princípio criminalizar o Movimento, levando em conside-
ração conteúdos tendenciosos de acordo com a ONG Justiça 
Global, e que posteriormente, o Estado Brasileiro foi conside-
rado culpado pela impunidade dos responsáveis pela instalação 
do grampo ilegal e divulgação dos materiais obtidos (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 3). 

Em dezembro de 2000, o MST e diversas entidades de-
nunciaram o Estado, sendo que, somente em 2006, foi declarada 
admissível o caso, e em 2007 foi aprovado o relatório de mérito, 
o qual continha recomendações ao Estado (CORTE INTERA-
MERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 3). 
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Não sendo observado progresso, uma vez que o se per-
cebeu a inércia do Estado, a Comissão submeteu o caso para jul-
gamento da Corte (CORTE INTERAMERICANA DE DIREI-
TOS HUMANOS, 2009). 

Devido as violações, o Estado brasileiro foi condenado a 
pagar indenização por danos morais aos indivíduos que tiveram 
seus direitos violados, devido à grande repercussão que a deci-
são causou, pois, a sentença foi publicada em jornais de ampla 
circulação (ROCHA, 2017). 

A demora das investigações do caso resultou na impuni-
dade penal dos agentes públicos, embora pagas as indenizações, 
em 2012 a Corte arquivou o processo contra o Brasil, levando 
em consideração que os pontos relativos às indenizações foram 
cumpridos (ROCHA, 2017). 

 
3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS  

 
No começo do mês de maio de 1999, foi apresentado a 

justiça comum estadual, por um policial militar, a solicitação de 
interceptação e monitoramento de ligações telefônicas de uma 
organização denominada COANA. Exatamente no dia 
12.05.1999, outro policial militar apresentou um segundo reque-
rimento de interceptação telefônica, que se encontrava instalada 
na sede de outra organização, a ADECON. As duas solicitações 
foram autorizadas pela juíza titular, Elisabeth Kharter, que auto-
rizou a interceptação através de uma simples anotação na mar-
gem da petição (MASI,2013). 

As interceptações telefônicas, autorizadas pelo Juízo da 
Comarca de Loanda, eram desprovidas de fundamentação, e os 
pedidos formulados pela autoridade policial não apresentavam 
motivação e nem estavam relacionados a nenhum procedimento 
de inquérito ou ação penal. Além disso, não houve a notificação 
do Ministério Público, violando às disposições da Lei n.9.296/96 
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(PEREIRA, 2013).  
Esses fatores possibilitaram a denúncia do caso à Comis-

são Interamericana de Direitos Humanos, a Corte e a Comissão 
realizaram alguns procedimentos e proferiram sentença de exce-
ções preliminares, mérito, reparações e custas, declarando que 
houve a violação dos direitos à vida, à honra, à reputação, à li-
berdade de associação, às garantias judiciais e à proteção judicial 
(PEREIRA, 2013). 

Ao não fundamentar a decisão um juiz não fere somente 
princípios processuais ou constitucionais em sentido estrito, pois 
ferem a dignidade da pessoa como humana e reconhecidamente 
dotada de direitos que a protegem como tal, portanto ao não, a 
ausência de fundamentação no presente caso fere os direitos in-
trínsecos do homem em face ao Estado, que representam sua li-
berdade e sendo esses direitos fundamentais (BONAVIDES, 
2004, p. 561) 

Ausentar de fundamentar sobre os direitos fundamentais 
significa uma regressão, além de que os direitos humanos fun-
damentais seguem por todo o mundo uma ascensão crescente no 
sentido de sua solidificação como direitos fundamentais dotados 
de valoração histórica e filosófica universais às pessoas huma-
nas. (BONAVIDES, 2004, p. 562) 

Ficou demonstrada pela Corte que o pedido apresentado 
pelo Major de Polícia, não se deu em sede de investigação para 
apuração justificada e que na presente decisão não restaram fun-
damentados os pontos elementares dos requisitos legais tão 
pouco os elementos de motivação para deferir a interceptação 
telefônica, juntamente com a ausência do prazo para realização 
de tal atividade. (CEIA, 2013, p. 120) 

O caso Escher e outros vs. Brasil, demonstrou que, 
mesmo com a decisão da Corte (CIDH), não ocorreram mudan-
ças legislativas, tão pouco inovações politicas, uma vez que se 
constitui como direito constitucional a proteção da inviolabili-
dade das comunicações, restando portanto, o alerta de que 
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existem resquícios de um governo ditatorial, pela aplicação de 
condutas dadas pelos seus próprios agentes em forma abusiva, 
que por suas faculdades agiram sem respaldo legal, praticando 
“espionagem e perseguição” (CEIA, 2013, p. 121). 

Para Masi (2013), a decisão da CIDH possui um duplo 
caráter a ser observado, um de plano internacional e um nacio-
nal, focando seu estudo no segundo ponto, o autor crítica que 
mesmo dada a atual posição em que o Estado se encontra na co-
munidade internacional, ainda seja alvo de suas omissões e 
transgressões de direitos humanos, ademais, que apenas pelo  
Poder Judiciário se atue em reparação desses danos causados e 
que ainda não possua uma aplicação sistêmica para manutenção 
da ordem constitucional e internacional, sobretudo pela visão 
ofuscada de que o país já integra um sistema de proteção dos 
direitos humanos, a CADH, e por essa razão, de não se enxergar 
como parte do tratado, deixa de seguir e aplicar as normativas 
mandamentais de tal Convenção.(MASI, 2013, p. 349)     

 
3.1. GARANTIAS JUDICIAIS E PROTEÇÃO JUDICIAL 

 
O artigo 8.15 da Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos, explícita que a garantia da oitiva da parte ré se dê em 
um prazo justo e com total imparcialidade. Desta forma, a au-
sência efetiva de um recurso que venha a gerar qualquer violação 
deste direito convencionado, constituirá transgressão do instru-
mento de defesa por parte do Estado signatário, tornando assim 
a parte ré indefesa. Portanto que não basta apenas a existência 
do recurso se não houver a efetiva aplicação no caso concreto. 

 
5 Artigo 8.  Garantias judiciais: 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, inde-
pendente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acu-
sação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obriga-
ções de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos, 1969. Disponível em 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.Convencao_Americana.htm>. 
Acesso em 12/10/2017.) 
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(MASI, 2013) 
As garantias que foram violadas perante a Comissão In-

ternacional autorizaram que a parte ré procurasse os tribunais 
pátrios, almejando garantir os seus direitos, e ao se depararam 
com a ausência de respostas concretas trouxeram à tona fraude 
na coisa julgada, caracterizando resultados de um litígio em que 
não foram respeitadas as regras processuais, ou que, os juízes 
não mostraram uma atuação independente e com a devida im-
parcialidade. (MASI, 2013) 

A garantia judicial no presente caso remete sobre tudo a 
proteção processual, ao ser mitigada, fere o princípio do devido 
processo legal6. Previsto na Constituição Federal em vários arti-
gos que visam a competência ao Estado de julgar e garantir um 
processo justo e com ampla defesa aos acusados, juntamente 
com o pacto de San Jose de Costa Rica ou mais conhecido como 
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, passam a 
integrar o rol de proteção do acusado no processo. (PRUDÊN-
CIO, 2010, p. 302)  

Para Gustavo Henrique Badaró, o devido processo pos-
sui amplos contornos, sendo possível sua divisão em devido pro-
cesso legal substantivo e o processual, em que o primeiro garante 
a análise da validade das lei e atos conforme a Constituição, pre-
venindo que o Estado use da desproporcionalidade para punir e 
da ausência de irracionalidade para aplicação correta das leis, 
sendo os entes estatais responsáveis pela aferição do valor de 
justiça. Por seu turno o devido processo legal, em sede proces-
sual trata de englobar e garantir os demais princípios e garantias 
do processo assegurando que sejam cumpridos conforme preza 
a Constituição, superando o simples procedimento e criando o 
contraditório e que as decisões proferidas possuam motivação. 
(BADARÓ, 2015, p.78)  

 
6  Artigo 5º, LIV, CR/1988: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal; BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/consti-
tuicao.htm>. Acesso em 12/10/2017. 
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A representação sustentou que não foi assegurado por 
parte do Estado uma investigação administrativa justa e com 
plena eficiência para que assim chegasse ao ponto de aferir a real 
responsabilidade dos agentes públicos envolvidos no caso, não 
se garantindo um “recurso judicial” com uma razoabilidade de 
tempo, para que assim houvesse a reparação dos danos. Desta 
forma, acolhe-se aqui o pressuposto de que o Juiz após aprovar 
tal conduta fere o princípio da imparcialidade. (MASI, 2013) 

Ocorrendo no processo qualquer tipo de fraude ou irre-
gularidade, deve o Estado intervir e assegurar que os direitos das 
partes sejam respeitados dentro das garantias judiciais elencadas 
dentro dos pactos internacionais, assim como em sua própria 
Constituição. (MASI, 2013) 

A doutrina ensina que o devido processo legal surge, por-
tanto com a função de evitar as arbitrariedades do Estado e da 
Administração Pública. (PRUDÊNCIO, 2010, p. 305)  

Mesmo havendo indícios de ilegalidade como: prevari-
cação, verificado pelo fato da proximidade entre a juíza e os la-
tifundiários, o Estado alega que não houve qualquer tipo de vio-
lação de direito, visto que, a parte ré ainda dispunha de dois re-
cursos no direito interno, optando por não usá-los. Ainda no caso 
Escher vs Brasil, se verificam várias violações das garantias ju-
diciais, seja pela falta de imparcialidade do judiciário, ou pelo 
erro da Juíza Khater ao conduzir o andamento do processo, como 
no caso do deferimento de forma imediata da escuta telefônica, 
contrariando o extenso tempo normalmente despendido para tal. 
O Estado mesmo reconhecendo o erro de conduta da magistrada, 
alegou que a mesma não agiu de má fé ou com algum tipo de 
dolo. Recaindo no pensamento que, “de nada irá valer as garan-
tias acordadas, se as mesmas não tiverem eficácia no caso con-
creto”. (MASI, 2013) 

Não se pode confundir a ausência de pronunciamentos 
com a dificuldade encontrada por operadores do direito na dis-
tinção de direitos fundamentais e humanos, devida a grande 
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incerteza presente nesses dois aspectos, que muitas vezes na prá-
tica acabam se mesclando de forma a não conseguir saber onde 
começa cada um, criando uma perigosa banalização dos direitos 
fundamentais. (ALARCÓN, 2015, p. 201) 

O deferimento imediato sem o lastro de legalidade o qual 
exige tal conduta fere o princípio da motivação prevista no artigo 
93, IX da CR/1988,7 que permite que exista uma finalidade dú-
plice: i) pela visão individualista, que considera a finalidade pro-
cessual desenvolvida pela motivação, que considera a vontade 
das partes, as razoes da decisão, configurando uma finalidade de 
técnica processual  e pela ii) visão jurisdicional, em que se pode 
avaliar a atuação do da atividade da jurisdição pelo controle so-
cial. Portanto a primeira se refere a função endoprocessual e a 
seguinte representa a função extraprocessual da motivação. 
(BADARÓ, 2015, p. 59) 

A CIDH afirma que para haver as garantias, o Estado não 
deve apenas prevenir, e sim investigar quaisquer violações aos 
direitos reconhecidos pela Comissão. Havendo violação, deve o 
Estado intervir e procurar restabelecer esses direitos. Em suma, 
o Estado tem obrigação de garantir que haja uma investigação 
séria e idônea. A existência dessa garantia é a base da Conven-
ção Americana, assim como do próprio Estado de Direito, em 
uma sociedade Democrática. (MASI, 2013) 

Portanto garantir os direitos, antes de tudo se trata de 
uma forma de ver seus semelhantes como a si no direito, assim 
passando por uma triagem axiológica, com a separação em que 
os elementos que conferem respeito ao próximo, pelo simples 
fato deste ser dotado de racionalidade, poder de administrar a 

 
7 Artigo 93, IX, CRFB/1988: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a 
lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do in-
teressado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; BRASIL, Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 12/10/2017. 
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própria liberdade e regente de seu próprio destino, sendo o texto 
aplicado ao caso concreto um resultado “dessa triagem” (ALAR-
CÓN, 2015, p. 200).   

Portanto, para efetivar a defesa das garantias processuais 
em um sistema garantista integrado com sistemas de proteção de 
direitos humanos se faz necessário o respeito ao devido processo 
legal e seus princípios garantidores. Tanto a Constituição Fede-
ral quando a CADH em conjunto, possuem um extenso rol de 
garantias fundamentas à defesa do acusado, e a omissão destas, 
causa o enfraquecimento e o fracasso do Poder Judiciário em sua 
atuação frente aos jurisdicionados. (PRUDÊNCIO, 2010, p. 
315)   

 
3.2. PROTEÇÃO DA HONRA E DA DIGNIDADE 

 
O artigo 118 da Convenção Interamericana dos Direitos 

Humanos versa sobre a proteção da honra e da dignidade, proíbe 
qualquer ingerência de cunho arbitrário ou abusivo sobre as pes-
soas, buscando a proteção contra as ingerências ou ofensas nas 
conversas realizadas por meio de linhas telefônicas instaladas 
nas residências particulares ou em escritórios. Desta forma, o art. 
11 pode ser aplicado nas conversas telefônicas, independente-
mente do conteúdo das mesmas (MASI, 2013, p. 320). 

As interceptações telefônicas precisam estar fundamen-
tadas em lei, para que apresentem legalidade. No caso apresen-
tado nota-se que as interceptações e gravações telefônicas dei-
xaram de apresentar vários dispositivos previstos na Lei 9.296 
de 1996 violando os direitos à vida, à honra e à reputação (CEIA, 

 
8 Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito 
de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade; 2.     Ninguém pode ser objeto de 
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputa-
ção; 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 
(Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, 1969. Disponível em 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.Convencao_Americana.htm>.) 
Acesso em 12/10/2017. 
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2012, p. 120). Além das mesmas não representarem direitos ab-
solutos, pois o Estado tem a previsão de poder para infringir este 
direito, desde que, i) o pedido seja realizado antes do início das 
investigações e ii) seja solicitado por pessoa competente, iii) 
ocorra em investigação formal, iv) a escuta dure o prazo legal, 
v) a decisão autorizativa esteja fundamentada e vi) ocorra a no-
tificação ao Ministério Público (MASI, 2013, p. 321).  

No mais, o tema se mostra pacífico na lei e na jurispru-
dência nacional ao quanto a possibilidade e procedimento para 
instauração de escutas telefônicas.9  

Ocorreu, portanto, a violação da honra e da dignidade das 
pessoas envolvidas, pois, os pedidos de interceptações não fo-
ram apresentados através de uma investigação e a fundamenta-
ção da magistrada deixou de apresentar requisitos legais, que de-
terminasse o deferimento às interceptações (CEIA, 2012, p. 
120). Além de que, o pedido não respeitou o artigo 144 da Cons-
tituição Federal, ao não ser requerido por autoridade competente 
(OLIVEIRA, 2010, p. 62).  

Pois segundo a Corte, as conversas via telefone estão in-
cluídas na esfera de proteção a vida privada e mesmo não se tra-
tando de direito absoluto, visto que podem sofrer ingerências 
para possíveis apurações judiciais, mas que tais atitudes devem 
ser dotadas de respeito e diligencia evitando sempre excessos 
que comprometam os direitos fundamentais. (CEIA, 2013, p. 
120) 

 
3.3. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO INTERNA FRENTE A 

 
9 De acordo com a legislação brasileira, somente a Polícia Civil, a Polícia Federal e 
o MP podem requerer a quebra do sigilo telefônico. Cumpre ressaltar que, em maio 
de 2012, a 2ª Turma do STF reconheceu que a Polícia Militar, excepcionalmente, com 
autorização judicial e acompanhamento do MP, é legítima para realizar escutas te-
lefônicas, quando há indícios de envolvimento de policiais com a prática criminosa. 
Ver STF, 2ª Turma, HC 96986/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, de 15 de maio de 2012. 
(CEIA, Eleonara Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil*. In: R. 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, p. 113-152, jan.-fev.-mar.2013. p. 119) 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
 
A legislação aplicável para os casos de interceptação te-

lefônica, no âmbito do direito interno brasileiro é regulamentada 
pela Constituição Federal, em seu artigo 5º XII, o qual considera 
que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunica-
ções telegráficas, de dados ou comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer [...]”. Em termos de norma infraconstitucional, 
combinada com a regulamentação da lei 9296/96, demonstra os 
requisitos a serem observados na interpretação do artigo citado. 

A legislação trata que, a interceptação telefônica deve ser 
requerida pela autoridade policial durante investigação criminal 
ou pelo Ministério Público na instrução penal, desde que haja 
fortes indícios de autoria e/ou participação do indivíduo, para 
que sua comunicação telefônica seja violada, não podendo o 
prazo de vigência ser superior a 15 dias prorrogáveis por igual 
prazo, devendo o MP acompanhar a execução da considerada 
“gravosa” medida (OLIVEIRA, 2013).  

No caso “Escher vs Brasil”, não se observou o  procedi-
mento legalmente previsto, pois diversas irregularidades foram 
apontadas pela CIDH, tais como: a) o pedido de interceptação 
requerido sem qualquer investigação criminal por um policial 
militar, parte ilegítima para presidir tal ação, conforme deter-
mina artigo 144 da Constituição Federal10,  trata-se de incum-
bência da polícia civil; b) a decisão que autorizou a interceptação 
por um período de 49 dias não foi fundamentada e nem se outor-
garam ampliações; c) o MP não tinha conhecimento de sua 

 
10 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:[...] § 4º Às polícias civis, dirigidas por de-
legados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as fun-
ções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública 
[...] 
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emissão, violando os artigos 5º e 6º da lei nº 9.296/9611 (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009). 
Com estes graves acontecimentos, os direitos foram tolhidos em 
um total desrespeito à Constituição Brasileira, pois houve a in-
violabilidade da vida privada, da honra e da imagem de diversas 
pessoas, garantias fundamentais previstas no art. 5º, inciso X da 
Carta Magna12, sendo agravado pelo caso ser divulgado em jor-
nal de ampla divulgação.  

Denota-se que o cenário brasileiro sempre foi contur-
bado, no que tange a violação de direitos fundamentais, diversas 
escutas telefônicas já foram divulgadas na mídia durante o pas-
sar dos tempos, dentre elas, destacam-se os casos conhecidos do 
banqueiro Daniel Dantas e das gravações sigilosas do filho de 
José Sarney (GOMES, 2009). Além da recente divulgação das 
escutas da então ex-presidente Dilma Rouseff e do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Operação Lava-jato, o qual 
foi alvo de críticas pelo Presidente da Corte Americana de Di-
reitos Humanos (CARVALHO, 2016). 

Para Masi (2013) o Brasil, apesar de sua posição de lide-
rança política a econômica e de possuir uma Carta Fundamental 
chamada de “cidadã”, ainda é palco de gravíssimas transgres-
sões relacionadas a direitos humanos, pois não se tem uma pos-
tura institucional, estatal e cultural de mudança, principalmente 
por parte do Judiciário, o qual muitas vezes, deixa de aplicar as 

 
11  Segundo o artigo 5º e 6º da lei nº 9.296/96: Art. 5° A decisão será fundamentada, 
sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não 
poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez compro-
vada a indispensabilidade do meio de prova. 
Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de inter-
ceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realiza-
ção. 
12 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação [...]    
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medidas eficazes para a restauração da ordem constitucional.  
 

4. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO FRENTE AS NORMAS 
INTERNACIONAIS, (IN)CONVENCIONALIDADE NOR-
MATIVA E ADOÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE CORTES 
PARA UNIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HU-
MANOS 

 
O Brasil desde que iniciou um processo de auto demo-

cratização a partir da Constituição Federal de 1988, passou a 
adotar importantes meios para incorporar direitos internacional-
mente reconhecidos, principalmente os direitos humanos, por-
tanto, com essa adição protetiva, tais direitos passaram a garantir 
que a cidadania fosse redimensionada, dotando os cidadãos de 
direitos humanos protegidos não somente internamente, mas ex-
ternamente às fronteiras de seu Estado (PIOVESAN, 2013, 
p.387-389)  

O Estado brasileiro faz parte da Convenção Americana 
desde 1922 e tem reconhecido a competência contenciosa da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 1998 (CORTE 
INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2009). Por-
tanto, não há dúvida quanto sua competência para julgar casos 
de violação de Direitos Humanos pelo Estado Brasileiro.13 

Ocorre que “[...] ainda não se consolidou a consciência 
que o Brasil integra um sistema interamericano de proteção aos 
direitos humanos” (MASI, 2013). 

As decisões condenatórias da Corte Interamericana de-
veriam amplamente repercutir em nosso ordenamento jurídico, 
mas são praticamente desconhecidas e pouco respeitadas (OLI-
VEIRA, 2013).   

O desrespeito a Convenção Interamericana de Direitos 
 

13 O art. 5º § 3º da Constituição Federal ratifica este marco, esclarecendo que: “Os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos res-
pectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
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Humanos, ficou evidenciado no presente caso concreto. A vio-
lação da Lei 9.296/96, em seus artigos 1º, 2 º, 3 º, 4 º, 5º, 6º, 8º, 
10º, retrata que de fato o Estado violou o direito à vida privada, 
reconhecido pelo artigo 11 da Convenção Americana14, cau-
sando prejuízo as vítimas, evidenciando a abusiva intromissão a 
vida privada, honra e a reputação de cada uma das vítimas (OLI-
VEIRA, 2013). 

Também foram considerados violados pela Corte, por 
unanimidade: artigo 1.1 (obrigação de respeitar os direitos) 15; 
artigo 16 (liberdade de associação), artigo 8.1 (garantias judici-
ais) 16 e; artigo 25 (proteção judicial) da Convenção Americana 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2009). 

Dessa forma, o Brasil, passa a ter uma obrigação na ma-
nutenção e desenvolvimento do “Estado Democrático de Di-
reito” independentemente da situação em que se encontre, sem-
pre buscar a proteção nuclear básica de direitos que não podem 
ser ignorados, uma vez que, conta com a fiscalização em nível 
internacional. (PIOVESAN, 2013, p. 389) 

Desde a adesão ao Pacto de San José de Costa Rica, o 
Brasil como signatário, tem dever de se orientar pelas normas 
contidas no tratado, assim como, observar a normativa da 

 
14 O artigo 11 da Convenção dispõe que: 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua 
honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerên-
cias arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou 
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 
15 O artigo 1.1 da Convenção dispõe que: Os Estados-partes nesta Convenção com-
prometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discrimi-
nação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social. 
16 O Artigo 8.1 da Convenção dispõe que: Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração 
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza 
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Convenção Americana de Direitos Humanos e o cumprimento 
da jurisprudência, bem como das sentenças proferidas pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. (CONVENÇÃO AMERI-
CANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 1969) 

As sentenças proferidas pela Corte de Direitos Humanos 
são dotadas de caráter vinculante e possuem obrigatoriedade es-
tendida a todos os países signatários de seu tratado, portanto, 
essa prerrogativa se alia a um procedimento diferenciado de 
acompanhamento do cumprimento de tais decisões, como o de 
chamamento das partes em uma audiência para se aferir o anda-
mento de tal obrigação, e se esta,  estaria sendo cumprida, 
mesmo possuindo caráter definitivo, se possibilita que as partes 
arbitrem possíveis conciliações que sejam mais adequadas ao 
seus interesses, portanto, se trata de uma jurisdição pragmática 
e clássica, uma vez que, não busca interesse único na execução 
e sim que a sentença seja cumprida, para que esta então se pro-
nuncie sobre sua posição. (BRANT; MARQUES, 2015, p.363) 

Assim sendo, a discricionariedade pode existir pelo país 
a que se destina a norma, e se este não a cumprir, cabe a ele, 
somente recusar-se em proceder com o que se espera da norma. 
Porém, o não cumprimento de uma norma não significa que esta 
deixe de existir, a negativa do Estado não remove o alcance nor-
mativo, pois, ela ainda possui vinculação, e o fato de não cum-
prir com a sanção, não deslegitimaria o direito, mas sim o con-
firmaria. Para tanto, como Kelsen elucidou, segundo Brant e 
Marques (2015, p. 343), não se pode esperar que um sistema 
normativo se baseie unicamente na moral, para que as obriga-
ções sejam cumpridas, faz-se necessário um sistema sanciona-
dor.  

Portanto, para Brant e Marques (2015, p. 363), as senten-
ças da Corte que costumam ser usadas como inspiração da dou-
trina jurídica, até mesmo em reformas legais que possam incor-
porar tais pronunciamentos da CAHD, são formas de um Estado 
signatário não demonstrar má-fé perante a Corte, já na visão de 
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Silva (2010, p. 522), tais decisões na prática, não refletem de 
forma efetiva, pois as mesmas não possuem ressonância nos tri-
bunais nacionais.  

Para Carvalhal, (2014), outros países têm respeitado e le-
vado a Corte mais a sério, como exemplo, o Peru, que passou a 
obrigar seus magistrados a interpretarem normas de direitos fun-
damentais à luz dos tratados internacionais que versem sobre di-
reitos humanos, no mesmo sentido, a Costa Rica, Argentina e 
Colômbia vem progressivamente adotando as medidas vinculan-
tes da Corte Interamericana.  

Uma saída para que casos como esse, em que o Brasil 
figurou como réu na Corte Internacional, pode estar no cumpri-
mento dos preceitos basilares da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, aplicando um controle de Convencionali-
dade, que muito se assemelha ao controle de constitucionalidade 
brasileiro, mas que para Russowsky (2012, p. 26) diferem em 
pelo objeto de suas análises, pois, enquanto a convencionalidade 
discute as normas internas em face dos tratados internacionais, 
a constitucionalidade tem como norte as normas internas e se 
estas são compatíveis com a Constituição.  

Portanto, para Menezes (2009), sempre que um país sig-
natário deixa de observar com os acordos ratificados por ele pe-
rante a Corte Internacional, ou mesmo, cria ou edita normas in-
ternas, até mesmo decidindo de forma adversa com a normativa 
de proteção de direitos humanos internacional, estar-se-á diante 
de uma infração.  

Essa previsão consta do art. 33 da Convenção Interame-
ricana dos Direitos Humanos, que determinam a Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos como competentes para reconhecerem des-
cumprimentos pelos Estados relacionados à normativa interna-
cional de direitos humanos. (SARLET; MARINONI; MITIDI-
EIRO, 2012, p. 1.991) 

No entanto a Convenção Americana não impõe nenhum 
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modelo para se realizar a Convencionalidade normativa, ela ape-
nas, orienta que o país signatário busque adequar-se suas normas 
internas face ao tratado internacional. (CORTE INTERAMERI-
CANA DE DERECHOS HUMANOS, 2015, p. 11)  

Por outro lado a jurisprudência do Corte assentou enten-
dimento nos julgamentos Gelman versus Uruguay (24 de feve-
reiro de 2011); Rochac Hernández e outros versus El Salvador 
(14 de outubro de 2014) e Cabrera Garcia e outro versus Mé-
xico; Liakat Ali Alibux versus Suriname (30 de janeiro de 2014), 
no sentido de que, cabe a todos as instituições, inclusive o Poder 
Judiciário, exercerem o controle de convencionalidade em cará-
ter ex officio17, ou seja, cabendo aos operadores, observarem a 
lei internacional, assim como já o fazem com a lei constitucional 
nacional, afim de que se evite quaisquer violações de direitos 
humanos.  (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS, 2015)  

Nessa esteira, embora o Brasil, não seja atuante em con-
sonância com as decisões e jurisprudência da Corte, importante 
salientar, que no caso Escher, conforme o Decreto Nº 7.158, de 
20 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial da União, o en-
tão Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva autorizou 
o pagamento de US$ 110.000,00 (cento e dez mil dólares), ape-
nas nove meses após a sentença que condenou o Estado 

 
17 Nesse sentido, a Corte também estabeleceu no caso no Caso dos Trabalhadores 
Demitidos do Congresso Vs. Peru, julgado em 24 de novembro de 2006, que reforçou 
o entendimento anterior e especificou detalhes do controle atreves do parágrafo 128 
da sentença: Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção 
Americana, seus juízes também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para 
que o efeito útil da Convenção não se veja diminuído ou anulado pela aplicação de 
leis contrárias às suas disposições, objeto e fim. Em outras palavras, os órgãos do 
Poder Judiciário devem exercer não somente um controle de constitucionalidade, se-
não também “de convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Conven-
ção Americana, evidentemente no âmbito de suas respectivas competências e dos re-
gulamentos processuais correspondentes. Esta função não deve se limitar exclusiva-
mente às manifestações ou atos dos postulantes em cada caso concreto. MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira, Curso de direitos humanos – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2014. p.167  
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brasileiro à quantia arbitrada pela Corte.18   
Portanto o Estado assume um papel vital no processo en-

tre mediador dos direitos e os cidadãos, cabendo a ele a decisão 
de crescer ou regredir perante seu papel garantista de direitos, 
atuando na reprodução ou promovendo tais direitos, e esta atua-
ção depende do confronto iniciado por forças de diferentes agen-
tes e atores sociais (ALARCÓN, 2015, p. 198).  

Seria por assim dizer os Direitos Humanos e Fundamen-
tais estão conectados pela ideia de direito constitucional e inter-
nacional, uma vez que, partindo do texto, tais direitos com o de-
correr do desenvolvimento humano, retratam esse crescimento 
construtivo representados por moldes garantistas da dignidade 
em caráter universal, de maneira a serem reconhecidos interna-
cionalmente, assim como o seu enlace entre a compreensão va-
lorativa peculiar de grupos sociais singulares. (ALARCÓN, 
2015, p. 199)  

Sendo os direitos fundamentais e humanos, independen-
temente de seu viés constitucional ou internacional, referencia-
dos por sua carga valorativa de moral, democrática, inclusiva e 
cidadã, indiferente à sua dimensão, seja “local ou universal” 
(ALARCÓN, 2015, p. 199).  

Neste sentido, uma saída para o problema de descumpri-
mento das normas convencionais, André de Carvalho Ramos 
(2014), propõe que se poderia adotar o modelo de diálogo entre 
as Cortes nacionais e internacionais afim de se alcançar uma efi-
cácia máxima da proteção dos Direitos Humanos. (RAMOS, 

 
18 (...) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e Considerando a sentença da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no caso Arley José Escher e outros; (...) para pagamento de inde-
nização a vítmas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão 
a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos; DECRETA: Art. 1º  Fica 
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República autorizada a promover 
as gestões necessárias ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, expedida em 6 de julho de 2009 (...). BRASIL. Casa Civil. Decreto Nº 
7.158, de 20 de bril De 2010. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7158.htm>. Acesso em 21/08/17.  
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2014) 
Seguindo esse raciocínio, para Ramos (2014) o Controle 

de Convencionalidade se divide em duas espécies i) o de matriz 
internacional e ii) o controle de convencional de matriz nacional. 
Em que na primeira, julgadores internacionais e independentes, 
realizam a fiscalização da aplicação dos tratados de proteção dos 
direitos ratificados para tutela estatal. Enquanto na segunda es-
pécie, cabe aos julgadores, internos em face aos tratados inter-
nacionais e se estes estão sendo cumpridos internamente. (RA-
MOS, 2014, p. 386)  

Para tanto o diálogo entre Cortes garante que os Direitos 
Humanos possuam uma dupla proteção, uma vez que, ambas as 
Jurisdições e seus órgãos devem buscar a mesma sintonia na de-
fesa dos direitos tutelados, de maneira a criar um diálogo com-
patível que permita que, mesmo Cortes distintas, caminhem no 
mesmo sentido efetivando a teoria do duplo controle (ou crivo 
de direitos humanos), em que, controle de Constitucionalidade e 
Controle de Convencionalidade, cada qual aplicados por sua res-
pectiva jurisdição, efetivem a tutela dos direitos fundamentais 
ao homem. (RAMOS, 2014, p. 389)  

Sendo uma forma de o intérprete, portanto, entrelaçar e 
escolher as doutrinas e jurisprudências no caso em questão com 
o conteúdo de direito face ao sistema de normas, em atenção es-
pecial aos princípios postados na Constituição, assim como, a 
conexão exigida pelos textos provenientes do campo internacio-
nal. (ALARCÓN, 2015, p. 199) 

Pois os sistemas de proteção de Direitos Humanos são 
coexistentes e se complementam no intuito da melhor proteção 
ao interesse de possíveis violações do direito humano, configu-
rando em sistema regional e global, sendo neste sentido uma 
prerrogativa do ofendido buscar a tutela no sistema que melhor 
se adeque a proteger seu direito violado, assim pode se dizer, 
que se no sistema regional não oferecer uma tutela efetiva, pode 
o ofendido buscar proteção no sistema global (como exemplo 
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pode se citar a ONU), assim como na ausência de proteção em 
âmbito global, mas se disponível no sistema regional, pode se 
buscar essa proteção. Importando dizer que, estes sistemas não 
podem ser vistos de forma hermética ou repartida, mas sim de 
forma coordenada. (MAZZUOLI, 2014, p. 49) 

Ainda para Mazzuoli (2014), atualmente dada as inúme-
ras formas de controle de normas (6 para ser mais preciso se-
gundo o autor), não se pode admitir que sejam utilizadas pelos 
operadores a justificativa de ausência de conhecimento acerca 
de tais ferramentas para o descumprimento para com as obriga-
ções assumidas pelo Estado em face da comunidade internacio-
nal e dos cidadãos, que são o objeto final na aplicação. Tendo 
que, as ações dos operadores estarem de acordo não somente 
como o direito público e internacional como também de acordo 
com a própria Constituição Federal, pois esta possui vínculos e 
está integrada ao novo sistema de proteção de direitos humanos 
visto aos novos, e desconhecidos até pouco tempo, “meios de 
controle das normas do direito interno” (MAZZUOLI, 2014, p. 
175)  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo acerca da decisão proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Escher vs Brasil, 
buscou delinear a atuação da referida Corte como garantidora 
dos direitos humanos face a inércia e violação do Estado brasi-
leiro no presente caso, o qual se mostrou mais uma afronta que 
uma simples falta de conhecimento ao direito internacional.  

O desconhecimento das convenções às quais o Brasil in-
tegra como signatário, é fato que se debate atualmente, ainda, 
devida a postura da Corte como contenciosa e não executória, 
no entanto no presente caso, a postura de uma magistrada ao per-
mitir com que inúmeros direitos fossem cerceados demonstra a 
importância de um duplo grau de defesa de direitos humanos.  
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Além de contar com a defesa dos princípios constitucio-
nais, se faz necessário uma proteção internacional, pois como 
observado, ainda não se superou essa necessidade no sistema de 
justiça nacional. 

O uso da Convencionalidade normativa, ainda em pro-
cesso de reconhecimento por boa parte dos operadores do di-
reito, demonstra ainda mais a importância de se debruçar pelo 
tema. De fato, não se trata de novidade, visto o tempo em que o 
Estado faz parte de Convenção Interamericana de Direitos Hu-
manos, além de ser notória outras normativas internacionais, que 
ao longo do tempo, principalmente após a segunda guerra mun-
dial, vêm buscando uma afirmativa à defesa dos Direitos ineren-
tes à pessoa humana.  

Na presente demanda, o Estado brasileiro condenado, re-
conheceu e cumpriu com a sentença, indenizando os prejudica-
dos pela ação do Estado, no entanto a demora, até a propositura 
da ação na Corte IDH, acabou dificultando a punição aos agentes 
estatais, provando que, cada vez mais se necessita de uma dupla 
proteção aos direitos humanos e que mesmo o pais sendo signa-
tário de importantes convenções de direitos, ainda não cumpre 
com suas normativas, revelando um ponto ainda a ser comba-
tido.  

Nessa esteira, fica evidente que somente a adoção e cri-
ação dos meios de controle de normas as quais dispõe o sistema 
jurídico nacional e internacional não são suficientes para evitar 
novas violações, sendo necessária a superação da visão de siste-
mas de proteção dos direitos fundamentais como autônomos e 
que somente são buscados quando ocorrem a violação de direi-
tos, para que então, sejam integrados e caminhem num mesmo 
sentido, para tanto o uso do diálogo entre Cortes se mostra como 
uma alternativa eficaz num primeiro momento, para que ambas 
jurisdições lancem mãos em seus sistemas de controle de normas 
de forma conjunta, num mesmo sentindo, alcançando assim 
maior efetividade na dupla proteção normativa dos direitos 
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Humanos e Fundamentais. 
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