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INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS (INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DO

ARTIGO 1.2, COM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44,
46 E 62.3 DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, BEM COMO DO

ARTIGO 8.1.A E B DO PROTOCOLO DE SAN SALVADOR)

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante “a Corte Interamericana”, “a Corte”
ou “o Tribunal”), integrada pelos seguintes Juízes1:

Roberto F. Caldas, Presidente;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vice-Presidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juiz;
Diego García-Sayán, Juiz;
Alberto Pérez Pérez, Juiz; 
Eduardo Vio Grossi, Juiz; e
Humberto Antonio Sierra Porto, Juiz;

presentes, também,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretário, e
Emilia Segares Rodríguez, Secretária Adjunta,

Em  conformidade  com  o  artigo  64.1  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos
(doravante,  “a  Convenção  Americana”  ou  “a  Convenção”)  e  com os  artigos  70  a  75  do
Regulamento da Corte (doravante, “o Regulamento”), emite a seguinte Opinião Consultiva,
que se estrutura na seguinte ordem:

1 A presente Opinião Consultiva é emitida no 113º Período Ordinário de Sessões da Corte. De acordo com os
artigos 54.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 5.3 do Estatuto da Corte e 17.1 de seu Regulamento,
os juízes que terminarem seus mandatos continuarão conhecendo os casos que já conheceram e que estão em fase de
sentença.  Em razão do anterior,  os  Juízes  Manuel  E.  Ventura Robles,  Diego García-Sayán e Alberto Pérez Pérez
participaram da deliberação e assinatura da presente Opinião Consultiva.
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I.
APRESENTAÇÃO DA CONSULTA

1. Em  28  de  abril  de  2014  a  República  do  Panamá  (doravante  “Panamá”),  com
fundamento no artigo 64.1 da Convenção Americana2 e de acordo com o estabelecido no artigo
70.1  e  70.2  do  Regulamento3,  apresentou  um  pedido  de  Opinião  Consultiva  sobre  a

2  Artigo  64.1  da Convenção  “Os  Estados  membros  da Organização  poderão  consultar  a  Corte  acerca  da
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados
americanos. Da mesma forma, poderão consultá-la, no que lhes couber, os órgãos listados no capítulo X da Carta da
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires”.
3  Artigo 70.1 e 70.2 do Regulamento da Corte Interamericana “1. Os pedidos de opinião consultiva previstos no
artigo 64.1 da Convenção deverão formular com precisão as perguntas específicas sobre as quais se pretende obter a
opinião da Corte.
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interpretação e alcance do artigo 1.2 com relação aos artigos 1.14, 85, 11.26, 13, 167, 21, 248,
259, 29, 3010, 4411, 4612 e 62.313 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem  como
do artigo 8.1.a e b do Protocolo de San Salvador (doravante “o pedido” ou “a consulta”). Em
particular, o Panamá solicitou que o Tribunal se pronuncie14: 

a) Com relação ao artigo 1.2 da Convenção Americana sobre “o alcance e proteção das
pessoas  físicas  por  meio  das  pessoas  jurídicas  ou  ‘entes  não  governamentais
legalmente  recolhidos’,  tanto  para  exaurir  os  procedimentos  de  jurisdição  interna
quanto para intentar denúncias de violação aos direitos humanos perante a Comissão
Interamericana  de  Direitos  Humanos”,  e  “o  alcance  e  a  proteção  dos  direitos  das
pessoas jurídicas ou ‘entes não governamentais legalmente reconhecidos’ como tais,
quanto a instrumentos das pessoas físicas para obter suas obrigações legítimas”; 

2. Os pedidos de opinião consultiva formulados por um Estado membro ou pela Comissão deverão indicar,
ademais, as disposições, cuja interpretação se requer, as considerações que deram origem à consulta e o nome e
endereço do Agente ou dos Delegados”.
4  Artigo 1.1 da Convenção “Obrigação de Respeitar os Direitos. Os Estados Membros desta Convenção se
comprometem a respeitar  os direitos  e  liberdades  nela  reconhecidos  e  a  garantir  seu  livre  e  pleno  exercício  a
qualquer  pessoa que estiver  sujeita  a sua jurisdição,  sem qualquer discriminação em razão de raça,  cor,  sexo,
idioma,  religião,  opiniões  políticas  ou  de  qualquer  outro  tipo,  origem  nacional  ou  social,  posição  econômica,
nascimento ou qualquer outra condição social”.
5  Artigo 8 da Convenção “Garantias Judiciais. 1. Toda pessoa tem 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
previamente pela lei, na tramitação de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para a determinação de
seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outro caráter.

2. Qualquer pessoa acusada de crime tem o direito de que seja presumida sua inocência enquanto não se
determinar legalmente sua culpabilidade. Durante o processo, qualquer pessoa tem o direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas: 

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente pelo tradutor ou intérprete, caso não entenda ou não fale
o idioma do juizado ou tribunal; 

b) comunicação prévia e detalhadas ao acusado da acusação apresentada; 
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa; 
d) direito do acusado de se defender pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de se

comunicar livre e privadamente com seu defensor; 
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor oferecido pelo Estado, remunerado ou não segundo a

legislação interna, se o acusado não se defender por si próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido
pela lei; 

f) direito da defesa de interrogar as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como
testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam esclarecer os fatos; 

g) direito de não ser obrigado a testemunhar contra si ou de se declarar culpado e 
h) direito de recorrer da sentença perante juiz ou tribunal superior. 
3. A confissão do acusado somente é válida se for feita sem coação de qualquer natureza. 
4. O acusado absolvido por uma sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo julgamento

pelos mesmos fatos. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça”. 

6  Artigo 11.2 da Convenção “Proteção da Honra e da 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
ataques ilegais a sua honra ou reputação”.
7  Artigo  16  da  Convenção  “Liberdade  de  Associação.  1.  Todas  as  pessoas  têm o  direito  de  se  associar
livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais,  culturais, esportivos ou de
qualquer outro tipo. 

2. O exercício de tal direito somente pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que forem necessárias
em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para
proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades dos demais. 

3. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais e, ainda, a privação do exercício do
direito de associação, aos membros das forças armadas e da polícia”.
8  Artigo  24  da  Convenção  “Igualdade  perante  a  Lei.  Todas  as  pessoas  são  iguais  perante  a  lei.
Consequentemente, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei”.
9  Artigo 25 da Convenção “Proteção Judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a ampare contra atos que violem seus
direitos  fundamentais  reconhecidos  pela  Constituição,  pela  lei  ou  pela  presente  Convenção,  mesmo quando  tal
violação for cometida por pessoas que atuem no exercício de suas funções oficiais.

2. Os Estados Membros se comprometem: 
a) a garantir que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decidirá sobre os direitos de

qualquer pessoa que interpuser tal recurso; 
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial, e 
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b) “Se o artigo  16  da  Convenção,  que  reconhece  o  direito  dos  seres humanos de  se
associar, está limitado ou não pela restrição de proteção das associações livremente
formadas  pelas  pessoas  físicas  como  ‘entes  não  governamentais  legalmente
reconhecidos’, para proteger seus direitos manifestados e desenvolvidos por meio das
pessoas jurídicas que se formam com base no direito de associação”;

c) A interpretação do artigo 1.2 à luz dos artigos 29 e 30 da Convenção, e
d) “A proteção de direitos humanos das pessoas físicas por meio de organizações não

governamentais ou pessoas jurídicas, dos […] direitos à proteção judicial e ao devido
processo  do  artigo  8  da  Convenção;  à  intimidade  e  vida  privada  do  artigo  11  da
Convenção;  à  liberdade  de  expressão  do  artigo  13  da  Convenção;  à  propriedade
privada reconhecida pelo artigo 21 da Convenção; à igualdade e não discriminação dos
artigos  1.1  e  24  da  Convenção;  ao   direito  de  greve  e  de  formar  federações  e
confederações do artigo 8 do Protocolo de San Salvador da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos”.

2. Panamá expôs as considerações que deram origem à consulta e informou que:

O Estado invoca a prática da Comissão Interamericana quanto à interpretação do artigo 1.2 da Convenção e cita as
duas passagens a seguir, entre outras, extraídas dos pronunciamentos da Comissão:

[…] que o Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como as disposições do Artigo
1.2  preveem  que  ‘para  os  fins  desta  Convenção,  ‘pessoa’  significa  qualquer  ser  humano’,  e  que,  por
conseguinte, o sistema de pessoas naturais e não inclui pessoas jurídicas [...] consequentemente, no sistema
interamericano, o direito à propriedade é um direito pessoa e a Comissão tem atribuições para proteger os
direitos de um indivíduo cuja propriedade for confiscada, mas não tem jurisdição sobre os direitos de pessoas
jurídicas, tais como companhias ou, neste caso, instituições bancárias (Relatório N° 10/91 de 22.II.1991,
Banco de Lima – Peru considerandos 1 e 2).

[…] de acordo com o segundo parágrafo da norma transcrita, [artigo 1], a pessoa protegida pela Convenção é
‘qualquer ser humano’ [....].   Por isso, a Comissão considera que a Convenção confere sua proteção às
pessoas físicas ou naturais, excluindo de seu âmbito de aplicação as pessoas jurídicas ou ideais, uma vez que
estas  são  ficções  jurídicas  sem existência  real  na  ordem material  (Relatório  N°  39/99  de  11.III.1999,
Mevopal, S.A.- Argentina, parágrafo 17).

c) a garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão em que se tiver considerado
procedente o recurso”.
10  Artigo 30 da Convenção “Alcance das Restrições. As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao
gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, somente podem ser aplicadas de acordo com as leis que
forem promulgadas em razão de interesse geral e com o propósito para o qual foram estabelecidas”.
11  Artigo  44  da  Convenção.  Toda  pessoa  ou  grupo  de  pessoas,  ou  ente  não  governamental  legalmente
reconhecido em um ou mais  Estados membros da Organização,  pode apresentar à Comissão requerimentos que
contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado membro”.
12  Artigo 46 da Convenção “1. Para que um pedido ou comunicação apresentada em conformidade com os
artigos 44 o 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: 

a) que tenham sido interpostos e esgotados os recursos de jurisdição interna, de acordo com os princípios do
Direito Internacional geralmente reconhecidos;

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido lesionado em
seus direitos tiver sido notificado da decisão definitiva; 

c)  que  a  matéria  do  pedido  ou  comunicação  não  esteja  pendente  em  outro  procedimento  de  solução
internacional, e 

d) que no caso do artigo 44, o pedido contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura
da pessoa ou pessoas ou do representante legal do ente que apresenta o pedido. 

2. As disposições dos incisos 1.a. e 1.b. do presente artigo não serão aplicadas quando: 
a) não existir na legislação interna do Estado de que se trata o devido processo legal para a proteção do direito

ou direitos que se alega terem sido violados; 
b) não se tenha permitido ao presumido lesionado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna,

ou tenha sido impedido de esgotá-los, e 
c) tenha atraso injustificado na decisão sobre os mencionados recursos”.

13  Artigo 62.3 da Convenção “A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação
e aplicação das disposições desta Convenção que lhe for submetido, desde que os Estados Partes do caso tenham
reconhecido ou reconheçam tal competência, ora por declaração especial, como se indica nos incisos anteriores, ora
por convenção especial”.
14  O  texto  completo  do  pedido  pode  ser  consultado  no  seguinte  link  da  página  web da  Corte:
http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_11_14_esp.pdf.

http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_11_14_esp.pdf
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Com estes dois parágrafos parece se entender que as pessoas jurídicas ao ser ficções jurídicas, por si mesmas não são
suscetíveis de Direitos, apenas as pessoas membros das sociedades da pessoa jurídica.

Dado que este é um tema que gerou inquietações entre os Estados e que até agora se faz referência à opinião da
Comissão,  o  Estado  panamenho  considera  adequado  consultar  a  oposição  da  Honrada  Corte  Interamericana  de
Direitos Humanos sobre este tema.

3. Com base no anterior, o Panamá apresentou à Corte as seguintes consultas específicas:

1. O  artigo  1,  parágrafo  segundo,  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  restringe  a
proteção  interamericana  dos  direitos  humanos  às  pessoas  físicas  e  exclui  do  âmbito  de  proteção  da
Convenção as pessoas jurídicas?

2. O  artigo  1.2  da  Convenção  pode  proteger  também  os  direitos  de  pessoas  jurídicas  como
cooperativas, sindicatos, associações, sociedades quando compostos por pessoas físicas associadas a essas
entidades?

3. As pessoas jurídicas podem recorrer aos procedimentos de jurisdição interna e esgotar os recursos
de jurisdição interna na defesa dos direitos das pessoas físicas titulares dessas pessoas jurídicas?

4. Quais  direitos  humanos  podem  ser  reconhecidos  às  pessoas  jurídicas  ou  coletivas  (não
governamentais) no âmbito da Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos e de seus Protocolos ou instrumentos internacionais complementares?

5. No âmbito da Convenção Americana, além das pessoas físicas, as pessoas jurídicas compostas por
seres humanos têm direito à liberdade de associação do Artigo 16, à intimidade e à vida privada do Artigo 11,
à liberdade de expressão ao artigo 13, à propriedade privada do artigo 21, às garantias judiciais, ao devido
processo e à proteção de seus direitos dos artigos 8 e 25, à igualdade e não discriminação dos artigos 1 e 24,
todos da Convenção Americana?

6. Pode uma empresa ou sociedade privada, cooperativa, sociedade civil ou sociedade comercial, um
sindicato (pessoa jurídica), um meio de comunicação (pessoa jurídica), uma organização indígena (pessoa
jurídica),  na defesa de seus direitos e/ou de seus membros, esgotar os recursos de jurisdição interna e
recorrer  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  em nome de  seus  membros  (pessoas  físicas
associadas  ou proprietárias  de  empresa ou sociedade),  ou cada membro  ou  sócio  deve  fazê-lo  em sua
condição de pessoa física?

7. Se uma pessoa jurídica na defesa de seus direitos e dos direitos de seus membros (pessoas físicas
associadas  ou sócios da mesma) recorre à jurisdição  interna e esgota seus procedimentos jurisdicionais,
podem seus membros ou associados recorrer diretamente perante a jurisdição internacional da Comissão
Interamericana em defesa de seus direitos como pessoas físicas afetadas?

8. No âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as pessoas físicas devem esgotar elas
próprias os recursos da jurisdição interna para recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em
defesa de seus direitos humanos, ou podem fazê-lo as pessoas jurídicas das quais participam?

4. O Panamá designou a senhora Farah Diva Urrutia, Diretora Geral de Assuntos Jurídicos
e Tratados do Ministério de Relações Exteriores do Panamá, como agente.

II.
PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE

5. Mediante  notas  de  17 de novembro de 2014,  a Secretaria  da  Corte  (doravante  “a
Secretaria”), de acordo com o disposto no artigo 73.115 do Regulamento, transmitiu a consulta
aos demais Estados Membros da Organização dos Estados Americanos (doravante “a OEA”), ao
Secretário  Geral  da  OEA,  ao  Presidente  do  Conselho  Permanente  da  OEA  e  à  Comissão
Interamericana  de  Direitos  Humanos  (doravante  “a  Comissão  Interamericana”  ou  “a
Comissão”). Em tais comunicações, informou que o Presidente da Corte, em consulta com o
Tribunal, havia fixado o dia 30 de janeiro de 2015 como data limite para a apresentação das
observações  escritas  com  relação  ao  pedido  mencionado.  Da  mesma  forma,  seguindo

15  Artigo 73.1 de tal Regulamento “Uma vez recebido um pedido de opinião consultiva, o Secretário transmitirá
cópia a todos os Estados membros, à Comissão, ao Conselho Permanente através de sua Presidência, ao Secretário
Geral e aos órgãos da OEA a cuja esfera de competência se refira o tema da consulta, se for o caso”.
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instruções do Presidente e de acordo com o estabelecido no artigo 73.316 de tal Regulamento,
a Secretaria, por meio das notas de 17 de novembro, 3 e 4 de dezembro de 2014 convidou
diversas organizações internacionais e da sociedade civil, bem como meios de comunicação e
partidos políticos, e instituições acadêmicas, religiosas, empresariais e sindicais da região a
remeter  no prazo anteriormente  indicado  sua opinião escrita  sobre os itens  submetidos  à
consulta.  Finalmente,  foi  realizado  um  convite  aberto  através  do  site  web da  Corte
Interamericana a todos os interessados a apresentarem sua opinião escrita sobre os itens
submetidos à consulta. O prazo anteriormente estabelecido foi prorrogado até 30 de março de
2015,  razão  pela  qual  tiveram  aproximadamente  quatro  meses  para  remeter  suas
apresentações.

6. O prazo concedido chegou ao final e foram recebidos na Secretaria as seguintes peças
de observações17: 

Observações escritas apresentadas por Estados da OEA:

1) República Argentina (doravante “Argentina”);
2) República Plurinacional da Bolívia (doravante “Bolívia”)
3) República da Colômbia (doravante “Colômbia”);
4) República de El Salvador (doravante “El Salvador”);
5) República da Guatemala (doravante “Guatemala”);
6) República de Honduras (doravante “Honduras”);

Observações escritas apresentadas por órgãos da OEA:

7) Comissão Interamericana de Direitos Humanos;

Observações  escritas  apresentadas  por  órgãos  internacionais  e  estatais,  associações
internacionais  e  nacionais  acadêmicas,  organizações  não  governamentais  e  indivíduos  da
sociedade civil:

1) Aliança Regional pela Livre Expressão e Informação;
2) Anistia Internacional;
3) Ana Margarita Vijil;
4) Associação  Civil  de  Direitos  Humanos “Ixtlamatque  Ukari  A.C”  e  Miguel  Ángel

Antemate Mendoza;
5) Carlos Rodríguez Mejía, Alberto León Gómez Zuluaga e Marcelo Ferreira;
6) Centro de Direitos Reprodutivos;
7) Clínica  de  Direitos  Humanos  do  Centro  de  Pesquisa  e  Educação  em  Direitos

Humanos da Universidade de Ottawa;
8) Clínica jurídica da Universidade San Francisco de Quito;
9) Comissão de DDHH do Distrito Federal (CDHDF) México;
10) Comitê Executivo Nacional da Confederação de Trabalhadores do México, e 
11) Confederação de Câmaras Industriais dos Estados Unidos Mexicanos;
12) Confederação de Câmaras Nacionais de Comércio, Serviços e Turismo dos Estados

Unidos Mexicanos (CONCANACO);

16  Artigo 73.3 de tal Regulamento “A Presidência poderá convidar ou autorizar qualquer pessoa interessada para
que apresente sua opinião escrita sobre os itens submetidos à consulta. Se o pedido é daqueles a que se refere o
artigo 64.2 da Convenção, poderá fazer prévia consulta ao agente”.
17  O pedido  de  opinião  consultiva  apresentado  pelo  Panamá,  as  observações  escritas  e  orais  dos  Estados
participantes, da Comissão Interamericana, bem como de órgãos internacionais e estatais, associações internacionais
e nacionais,  instituições acadêmicas, organizações não governamentais  e indivíduos da sociedade civil  podem ser
consultadas  no  site  web da  Corte.  Disponíveis  no  seguinte  link:
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/observaciones-panama.  Da  mesma forma,  constam resumidas  no  anexo  à
presente opinião.

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/observaciones-panama
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13) Confederação  Sindical  Internacional  e  Confederação  Sindical  das  Américas
(International Trade Union Confederation (ITUC) and Trade Union Confederation
of the Americas (TUCA);

14) Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSC);
15) David Andrés Murillo Cruz;
16) EarthRights International e Juan Pablo Calderón Meza;
17) Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Chile;
18) Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM);
19) Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de San Buenaventura de

Cali;
20) Laboratório de Direito Internacional Econômico e Direito Humanos pertencente à

Universidade EAFIT;
21) Grupo  estudantil  de  trabalho  “Iván  David  Ortiz”  da  Universidade  Nacional  da

Colômbia;
22) International Commission for Labor Rights;
23) Jorge Aguilera Suárez, Marcela Alejandra Cáceres Garza, Mario Castro Sánchez e

Marion  Eloisa  Hidalgo  García  (estudantes  da  Especialidade  em  Direito
Internacional do Instituto Tecnológico Autônomo do México);

24) Jorge Alberto Pérez Tolentino;
25) Lucas Lixinski, Sumer Dayal, Ashna Taneja – Australian Human Rights Centre;
26) Luis Peraza Parga;
27) Martha María Guadalupe Orozco Reyes, Alejandra Isabel Plascencia López, Hermilo

de Jesús Lares Contreras, José Benjamín González Mauricio, José Luis Castellón
Sosa e Noel Velázquez Prudencio;

28) Miguel Ángel Barboza López;
29) Observatório Amazônico de Direitos Humanos da Universidade Federal de Amapá;
30) Observatório  de  Direitos  Humanos  da  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  de

Quilmes;
31) Pablo Martín Fernández Barrios;
32) Programa Universitário de Direitos Humanos da Universidade Nacional Autônoma

do México;
33) Rodolfo E. Piza de Rocafort;
34) Santiago Bertinat Gonnet;
35) Shirley Llain Arenilla, Cindy Hawkins Rada, Juan Miguel Cortés Quintero y Andrea

Alejandra Ariza Lascarro – Universidad del Norte de Barranquilla;
36) Sostenibilidad Legal (SAS);
37) Selene Guevara Solís, Heberto Mejía García e Héctor Bravo Morráz - Universidade

Centro-americana da Nicarágua, e
38) Universidade Centro-americana Jose Simeón Cañas.
39) Wagner Balera, professor titular de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;

7. Uma vez concluído o procedimento escrito, em 21 de maio de 2015, a Presidência da
Corte, de acordo com o disposto no artigo 73.418 do Regulamento, emitiu uma Resolução19,
pela  qual  convocou  uma  audiência  pública  e  convidou  os  Estados  Membros  da  OEA,  seu
Secretário Geral, o Presidente do Conselho Permanente da OEA, a Comissão Interamericana e
os integrantes de diversas organizações, sociedade civil, instituições acadêmicas e pessoas que
enviaram observações escritas, com o fim de apresentar ao Tribunal seus comentários orais
com relação à consulta. 

18  Artigo  73.4  do  Regulamento  “Uma vez  concluído  o  procedimento  escrito,  a  Corte  decidirá  se  considera
conveniente  a  realização  do procedimento  oral  e  fixará  a  audiência,  a  menos  que  delegue esta  última  tarefa  à
Presidência. No caso do previsto no artigo 64.2 da Convenção será feita consulta prévia ao Agente”.
19  Disponível em: www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_21_05_15_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_21_05_15_esp.pdf
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8. A audiência  pública  foi  celebrada no dia  25 de junho de 2015 no âmbito  do 109°
Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

9. Compareceram perante a Corte as seguintes pessoas:

Pela Argentina, o senhor Javier Salgado, Diretor Contencioso Internacional em Direitos Humanos, e a senhora
Rosario  Álvarez  Garriga,  Coordenadora  de  Assuntos  Jurídicos  Internacionais  da  Secretaria  de  Direitos
Humanos;
Pelo Chile, o senhor Embaixador Miguel Ángel González Morales;
Pela  Colômbia,  o senhor Embaixador  Jesús Ignacio  García  Valencia  e ol  senhor  Alberto Bula  Bohórquez,
conselheiro;
Pela  Guatemala,  os  senhores  Rodrigo  José  Villagrán  Sandoval,  agente,  e  Héctor  Rolando  Palacios  Lima,
Embaixador da República da Guatemala na Costa Rica, e a senhora Steffany Rebeda Vásquez Barillas, agente
assistente;
Por Honduras, o senhor Jorge Abilio Serrano, Subprocurador Geral;
Pelos Estados Unidos Mexicanos, os senhores Luis Manuel Jardón Piña, Diretor de Casos da Direção Geral de
Direitos Humanos e Democracia; Sergio Huerta Patoni, Coordenador de Assessores do Consultório Jurídico, e
Óscar Francisco Holguín González, encarregado de Assuntos Políticos e Jurídicos da Embaixada do México na
Costa Rica;
Pela  Comissão Interamericana,  os  senhores  e senhoras José de Jesús  Orozco  Henríquez,  Segundo Vice-
Presidente da Comissão; Elizabeth Abi-Mershed, Secretária Executiva Adjunta; Edison Lanza, Relator Especial
para a Liberdade de Expressão; Silvia Serrano Guzmán, assessora, y Jorge H. Meza Flores, assessor;
Pela Aliança Regional pela Livre Expressão e Informação, o senhor Raúl Francisco Silesky Jiménez;
Pela Anistia Internacional, a senhora Gabriela Quijano e os senhores Tawanda Hondora e Daniel Joloy;
Pela  Associação  Civil  de  Direitos  Humanos  “Ixtlamatque  Ukari”  e  Miguel  Ángel  Antemate  Mendoza,  as
senhoras  Marlen  Rodríguez  Atriano  e  Norma Celia  Bautista  Romero,  e  o  senhor  Miguel  Ángel  Antemate
Mendoza;
Os senhores Carlos Rodríguez Mejía, Alberto León Gómez Zuluaga e Marcelo Ferreira;
Pela Universidade de Ottawa, o senhor Salvador Herencia - Carrasco e a senhora Penélope Simons;
Pelo Centro de Direitos Reprodutivos, a senhora Mónica Arango Olaya e o senhor Juan Sebastián Rodríguez
Alarcón;
Pela  Comissão  de  Direitos  Humanos  do  Distrito  Federal  de  México,  as  senhoras  Marisol  Mendez Cruz  e
Christian Ibeth Huerta Dávila;
Por EarthRights International e Juan Pablo Calderón Meza, o senhor Juan Pablo Calderón Meza;
Pelo  grupo  de  advogados  e  estudantes  da  Universidade  do  Norte  da  Colômbia,  a  senhora  Shirley  Llain
Arenilla;
Pelo  Grupo  Estudantil  de  Trabalho  “Iván  David  Ortiz”  da  Faculdade  de  Ciências  Políticas  e  Sociais  da
Universidade Nacional da Colômbia, a senhora Yazmyn Ayseha Umaña Dajud;
Pela International Comission for Labor Rights, a senhora Angela B. Cornell;
Por International Trade Union Confederation (ITUC), o senhor Steven Barrett;
As senhoras e senhores Martha María Guadalupe Orozco Reyes, Hermilo de Jesús Lares Contreras, Alejandra
Isabel Plascencia López, José Benjamín González Mauricio e Irma Ramos Salcedo;
Pelo Programa Universitário de Direitos Humanos da Universidade Nacional Autônoma do México, as senhoras
María Esther Martínez López e Brenda Hernández Zavaleta;
O senhor Rodolfo E. Piza Rocafort, que se fez acompanhar dos senhores Manuel José Berrocal Fábrega e
Román Navarro Fallas;
O senhor Santiago Bertinat Gonnet;
Por Sustentabilidade Legal, o senhor Álvaro Francisco Amaya Villareal, e
Pelo Laboratório de Direito Internacional Econômico e de Direitos Humanos pertencente à Universidade EAFIT
de Medellín, a senhora Sara Bustamante Blanco e os senhores Federico Delgado Aguilar, Carlos Alberto Sarría
Ocampo e José Alberto Toro Valencia.

10. Posteriormente à audiência, foram recebidas peças complementares de: 1) Laboratório
de Direito Internacional Econômico e Direitos Humanos pertencente à Universidade EAFIT; 2)
Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal do México; 3) Comissão Interamericana de
Direitos Humanos; 4) EarthRights International e Juan Pablo Calderón Meza; 5) Carlos Alberto
Rodríguez Mejía, Alberto León Gómez Zuluaga e Marcelo Ferreira; 6) International Trade Union
Confederation; 7) Martha María Guadalupe Orozco Reyes, Hermilo de Jesús Lares Contreras,
Alejandra Isabel Plascencia López, José Benjamín González Mauricio e Irma Ramos Salcedo, e
8) Rodolfo E. Piza Rocafort.

11. A Corte deliberou sobre a presente Opinião Consultiva durante seus 112 e 113 Períodos
Ordinários de Sessões, dando início à deliberação em cada um de tais períodos nos dias 19 de
novembro de 2015 e 23 de fevereiro de 2016, respectivamente.
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III.
COMPETÊNCIA

12. Em  22  de  junho  de  1978,  Panamá  depositou  seu  instrumento  de  ratificação  da
Convenção e em 18 de fevereiro de 1993 fez o mesmo com relação ao Protocolo de San
Salvador.

IV.
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A. Sobre sua competência consultiva 

13. Esta consulta foi submetida à Corte pelo Panamá, no uso da faculdade que lhe confere
o artigo 64.1 da Convenção Americana. O Panamá é Estado Membro da OEA e, portanto, tem o
direito de solicitar à Corte Interamericana opiniões consultivas acerca da interpretação de tal
tratado ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados
americanos.

14. Da  mesma  foram,  a  Corte  considera  que,  como  órgão  com  funções  de  caráter
jurisdicional e consultivo, tem a faculdade inerente a suas atribuições de determinar o alcance
de sua própria competência (compétence de la compétence/Kompetenz-Kompetenz), o que,
pelo disposto no artigo 64.1 da Convenção, também se aplica ao que se refere ao exercício de
sua função consultiva, como ocorre no atinente a sua competência contenciosa20. Isso, em
particular, dado que a única circunstância de recorrer àquela pressupõe o reconhecimento, por
parte do Estado ou Estados que realizam a consulta, do direito da Corte de resolver sobre o
alcance de sua jurisdição a este respeito.

15. Panamá requereu uma interpretação de alguns artigos da Convenção Americana, de
seu Protocolo Adicional em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de
San  Salvador”  e  da  Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem (doravante
“Declaração Americana” ou “Declaração”).

16. Quanto à Convenção Americana, a função consultiva permite ao Tribunal interpretar
qualquer norma sua, sem que nenhuma parte ou aspecto de tal instrumento seja excluído do
âmbito  de  interpretação.  Neste  sentido,  é  evidente  que  a  Corte  tem,  em  razão  de  ser
“intérprete última da Convenção Americana”21, competência para emitir, com total autoridade,
interpretações  sobre  todas  as  disposições  da  Convenção,  inclusive  aquelas  de  caráter
processual22.

17. Com relação ao Protocolo de San Salvador, a Corte destaca que o Estado requerente
fez referência especificamente à proteção dos direitos de formar federações e confederações
(artigo  8.a)  e  de  greve  (artigo  8.b)  “das  pessoas  físicas  por  meio  de  organizações  não
governamentais ou pessoas jurídicas”. Este Tribunal reitera que, em virtude do artigo 64.1 da
Convenção,  sua  faculdade  para  emitir  uma opinião  sobre  “outros  tratados  concernentes  à
proteção dos direitos humanos nos Estados americanos” é ampla e não restritiva. Na verdade,
“a competência consultiva da Corte pode ser exercida, em geral, sobre qualquer disposição,

20 Cf. Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru. Competência. Sentença de 24 de setembro de 1999. Série C No.
55,  parágrafo  33,  e  Direitos  e garantias  de  meninas  e  meninos  no  contexto  de  migração  e/ou  em situação  de
necessidade  de proteção  internacional.  Opinião  Consultiva  OC-21/14 de 19 de  agosto de  2014. Série  A  No. 21,
parágrafo 17.
21 Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
26 de setembro de 2006. Série C No. 154, parágrafo 124, e OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, parágrafo 19.
22  Cf. Artigo  55 da Convenção  Americana sobre  Direitos  Humanos.  Opinião  Consultiva  OC-20/09 de  29 de
setembro de 2009. Série A No. 20, parágrafo 18, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 19.
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concernente à proteção dos direitos humanos, de qualquer tratado internacional aplicável nos
Estados  americanos,  independentemente  de ser  bilateral  ou multilateral,  do qual  seja  seu
objeto principal ou do qual sejam ou possam ser partes do mesmo Estados fora do sistema
interamericano”23.

18. De acordo com o anterior, o artigo 64.1 da Convenção Americana autoriza a Corte a
prestar  opiniões  consultivas  sobre  a  interpretação  do  referido  Protocolo  e  da  Declaração
Americana, no âmbito e dentro dos limites de sua competência com relação à Carta da OEA
(doravante “a Carta”) e à Convenção ou a outros tratados concernentes à proteção dos direitos
humanos nos Estados americanos24. Finalmente, ao interpretar a Convenção no âmbito de sua
função consultiva, a Corte recorrerá à Declaração Americana quando pertinente e nos termos
do artigo 29.d) da Convenção.

19. Ao  afirmar  sua  competência,  o  Tribunal  recorda  o  amplo  alcance  de  sua  função
consultiva, única no direito internacional contemporâneo, em virtude do que e diferentemente
do  disposto  para  outros  tribunais  internacionais,  estão  legitimados  a  solicitar  opiniões
consultivas todos os órgãos da OEA listados no Capítulo X da Carta e os Estados Membros da
OEA, ainda que não sejam partes da Convenção25. Outra característica da amplitude desta
função se refere ao objeto da consulta, que não está limitado à Convenção Americana, mas
que, como já se mencionou,  alcança outros tratados concernentes à proteção dos direitos
humanos nos Estados americanos e, além disto, concede-se a todos os Estados Membros da
OEA a possibilidade de solicitar opiniões sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis
internas e os mencionados instrumentos internacionais26.

20. Por  outro  lado,  a Corte constata  que o pedido  do Panamá cumpre formalmente as
exigências do disposto nos artigos 70 e 7127 do Regulamento, segundo os quais, para que um
pedido  seja  considerado  pela  Corte,  as  perguntas  devem  ser  formuladas  com  precisão,
especificar as disposições que devem ser interpretadas, indicar as considerações que deram
origem a ela e fornecer o nome e o endereço do agente.

21. Em  reiteradas  oportunidades,  este  Tribunal  estabeleceu  que  o  cumprimento  dos
requisitos regulamentares para a formulação de uma consulta não implica que esteja obrigado
a  respondê-la28.  Assim,  a  Corte  lembra  que  sua  competência  consultiva  não  deve,  em
princípio,  ser  exercida  mediante  especulações  abstratas,  sem  uma  aplicação  previsível  a
situações concretas que justifiquem o interesse de que se emita uma opinião consultiva29.

23  “Outros  Tratados”  Objeto  da  Função  Consultiva  da  Corte (art.  64  Convenção  Americana  sobre  Direitos
Humanos). Opinião Consultiva OC-1/82 de 24 de setembro de 1982. Série A No. 1, ponto decisivo primeiro, e Opinião
Consultiva OC-21/14, parágrafo 20.
24  Cf. Interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem no Âmbito do Artigo 64 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC-10/89 de 14 de julho de 1989. Série A No. 10,
ponto decisivo primeiro e único, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 22.
25 Cf. Opinião Consultiva OC-1/82, parágrafos 14 a 17, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 23.

26 Cf. Opinião Consultiva OC-1/82, parágrafos 14 a 17, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 23.
27  Artigo 71. Interpretação de outros tratados

1. Se o pedido se referir à interpretação de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos
Estados americanos prevista no artigo 64.1 da Convenção, deverá ser identificado o tratado e as partes nele, as
perguntas específicas sobre as quais se pretende obter a opinião da Corte e as considerações que deram origem à
consulta. 

2. Se o pedido emanar de um dos órgãos da OEA, será informado o motivo pelo qual a consulta se refere a sua
esfera de competência. 
28 Cf. Relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Art. 51 Convenção Americana sobre Direitos
Humanos). Opinião  Consultiva  OC-15/97 de 14 de novembro de 1997. Série  A No. 15,  parágrafo 31,  e  Opinião
Consultiva OC-21/14, parágrafo 25.
29 Cf.  Garantias Judiciais em Situações de Emergência  (artigos 27.2, 25 e 8 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos). Opinião Consultiva OC-9/87 de 6 de outubro de 1987. Série A No. 9, parágrafo 16, e  Opinião
Consultiva OC-21/14, parágrafo 25.
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22. A este respeito, no pedido de opinião consultiva, o Panamá informou que, a seu ver, da
interpretação  que  a  Comissão  fez  do  artigo  1.2  da  Convenção,  parece  decorrer  que  “as
pessoas jurídicas ao serem ficções jurídicas, por si só não são suscetíveis de direitos, e sim as
pessoas membros das sociedades da pessoa jurídica” e sustentou que “isto é um tema que
gerou inquietações entre os Estados”. 

23. Ao recordar que a função consultiva  constitui  “um serviço  que a Corte  é capaz de
prestar  a  todos  os  integrantes  do  sistema  interamericano,  com o  objetivo  de  auxiliar  no
cumprimento de seus compromissos internacionais” sobre direitos humanos30, este Tribunal
considera  que,  a  partir  da  interpretação  das  normas  relevantes,  sua  resposta  à  consulta
apresentada  será  útil  para  esclarecer  se  efetivamente  as  pessoas  jurídicas  poderiam  ser
titulares dos direitos estabelecidos na Convenção Americana e nos demais tratados no âmbito
do sistema interamericano.

24. Portanto, a Corte considera que não fica necessariamente restrita aos termos literais
das consultas que lhe são formuladas e, além disto, que no exercício de sua competência
consultiva,  pode surgir  também,  como outras medidas  que forem necessárias  para tornar
efetivos os direitos humanos, a adoção de tratados ou outro tipo de normas internacionais
sobre as matérias objeto daquelas31. 

25. Dado o amplo alcance da função consultiva da Corte que, como já se expôs, envolve
não apenas os Estados Parte da Convenção Americana, o que se informa na presente Opinião
Consultiva,  também tem relevância  jurídica  para  todos  os  Estados  Membros  da  OEA que
concordaram com a Declaração Americana, independentemente de terem ou não ratificado a
Convenção Americana32, bem como para os órgãos da OEA, cuja esfera de competência se
referir ao tema da consulta.

26. A Corte recorda, como fez em outras oportunidades33, que a tarefa de interpretação que
tem que cumprir no exercício de sua função consultiva difere de sua competência contenciosa,
já que não existem “partes” envolvidas no procedimento consultivo e tampouco existe um
litígio  a ser resolvido.  O propósito  central  da função consultiva é obter uma interpretação
judicial sobre uma ou várias disposições da Convenção ou de outros tratados concernentes à
proteção dos direitos humanos nos Estados americanos34. Nesta ordem de ideias, as Opiniões
Consultivas  cumprem,  em  alguma  medida,  a  função  própria  de  um  controle  de
convencionalidade preventivo.

B.  Sobre a presente Opinião Consultiva

27. Este  Tribunal  recorda  que  é  inerente  a  suas  faculdades  a  de  estrutura  seus
pronunciamentos na forma que considerar mais adequada aos interesses do Direito e para os
fins de uma opinião consultiva. Na presente Opinião Consultiva, a Corte resolveu estabelecer,
em primeiro lugar,  o significado dos termos “pessoa jurídica”  e “legitimação ativa”  com o
objetivo  de  delimitar  seu  alcance  conceitual.  Em segundo  lugar,  procederá  à  análise  dos
assuntos específicos submetidos a sua consideração. Para dar resposta adequada ao pedido
apresentado,  a  Corte  decidiu  agrupar  as perguntas  apresentadas  pelo  Panamá em quatro
temas principais, a saber: i) a consulta sobre a titularidade de direitos das pessoas jurídicas no
sistema interamericano; ii) as comunidades indígenas e tribais e as organizações sindicais; iii)

30 Cf. “Opinião Consultiva OC-1/82, parágrafo 39, y Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 28.

31  Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 30.

32  Cf.  Condição  Jurídica  e  Direitos  dos  Migrantes  Indocumentados. Opinião  Consultiva  OC-18/03  de  17 de
setembro de 2003. Série A No. 18, parágrafo 60, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 32.
33 Cf. Opinião Consultiva OC-15/97, parágrafos 25 e 26, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 51.

34  Cf. Restrições à Pena de Morte (artigos 4.2 e 4.4 Convenção Americana sobre Direitos Humanos).  Opinião
Consultiva OC-3/83 de 8 de setembro de 1983. Série A No. 3, parágrafo 22, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo
51.
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proteção de direitos humanos de pessoas naturais enquanto membros de pessoas jurídicas e
iv) esgotamento de recursos internos por pessoas jurídicas. De acordo com esta divisão, no
primeiro tema será dada resposta às perguntas 1 e 2 (supra parágrafo 3), no segundo e
terceiro serão respondidas as perguntas 4 e 5 (supra parágrafo 3) e, finalmente, no quarto
serão respondidas as perguntas 3, 6, 7 e 8 (supra parágrafo 3).

28. De acordo com o anterior, para fins da presente Opinião Consultiva, a Corte utilizará os
seguintes termos com o significado indicado: 

a) Pessoa jurídica Para  definir  pessoa  jurídica,  a  Corte  recorre  ao  disposto  na
Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade
de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado35, a saber:
“qualquer  entidade  que  tiver  existência  e  responsabilidades
próprias, diversas de seus membros ou fundadores, e que for
qualificada como pessoa jurídica segundo a lei do lugar de sua
constituição”.
Da mesma forma, a Corte corrobora que a definição a nível
doméstico  em  vários  países  da  região  não  difere
substancialmente da adotada pela Convenção Interamericana.
Na verdade, ao estudar diferentes códigos civis da região pode-
se concluir,  em termos gerais,  que por  pessoas jurídicas  se
entende  aqueles  entes,  distintos  de  seus  membros,  com
capacidade  de  contrair  obrigações  e  exercer  direitos,  e  cuja
capacidade  está  restrita  ao  objeto  social  para  o  qual  foram
criados36. 

Além disto,  ao  longo  do  texto  se  utilizará  o  termo  “pessoa
jurídica”  para gerar uniformidade.  Entretanto, isso não obsta
que se entendam também incluídos outros termos que aludam
ao  mesmo  conceito  como  seriam,  por  exemplo:  pessoas
jurídicas,  pessoas  coletivas,  pessoas  de  existência  ideal  ou
pessoas fictícias37.

b)  Legitimação
ativa

Por legitimação ativa, a Corte entende aptidão para ser parte
em um processo, de acordo com o previsto na Lei.

A  nível  do  sistema  interamericano,  a  legitimação  ativa  se
refere, em virtude do estabelecido pelo artigo 44 da Convenção
Americana,  à  faculdade  de  qualquer  pessoa  ou  grupo  de
pessoas, ou ente não governamental  legalmente reconhecido
em  um  ou  mais  Estados  membros  da  Organização  de
apresentar requerimentos perante a Comissão Interamericana

35  Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional
Privado, data de adoção: 05/24/84, data de entrada em vigor: 08/09/92.
36  Cf. Artigos 141 e 143 do Código Civil de Argentina; artigo 54 do Código Civil da Bolívia; artigos 545 e 2053
do Código Civil do Chile; artigo 633 do Código Civil da Colômbia e artigo 98 do Código de Comércio da Colômbia;
artigo  564 do  Código  Civil  do  Equador;  artigo  52 do Código  Civil  de  El  Salvador;  artigo  16 do Código  Civil  da
Guatemala; artigo 1795 do Código Civil de Honduras; artigos 26 e 27 do Código Civil Federal do México; artigos 1 e 77
do Código Civil da Nicarágua; artigos 38 e 71 do Código Civil do Panamá; artigos 94 e 96 do Código Civil do Paraguai;
artigo 78 do Código Civil do Peru; artigo 21 do Código Civil do Uruguai e artigo 19 do Código Civil da Venezuela.
37  A Corte ressalta que a referência que se fizer neste texto ao termo “pessoa jurídica” não se deve confundir
com o “Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica” consagrado no artigo 3 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos. Tal artigo estabelece: Artigo 3.  Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica. Toda pessoa
tem direito ao reconhecimento de sua Personalidade jurídica.
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que contenham denúncias ou queixas referentes à presumida
violação por um Estado Parte de algum dos direitos humanos
reconhecidos a nível interamericano38. Por outro lado, o artigo
61.1 da Convenção dispõe que “somente os Estados Partes e a
Comissão  têm o direito  de  submeter  um caso à decisão  da
Corte”39.  Da mesma forma,  o  artigo  50 do  Regulamento  da
Comissão indica que os Estados Parte da Convenção Americana
gozam de legitimação ativa para ter acesso ao Sistema apenas
quando tiverem reconhecido a competência da Comissão para
receber e examinar as comunicações em que um Estado Parte
alegar  que  outro  Estado  Parte  violou  os  direitos  humanos
estabelecidos na Convenção40.

29. Em suma,  ao  dar  resposta  à  presente  consulta,  a  Corte  atua  em sua condição  de
tribunal de direitos humanos, guiada pelas normas que governam sua competência consultiva
e procede à análise estritamente jurídica das questões apresentadas perante ela, de acordo
com o  direito  internacional  dos  direitos  humanos,  levando  em conta  as  fontes  de  direito
internacional  relevantes41.  A  este  respeito,  cabe  ressaltar  que  o  corpus  iuris do  direito
internacional  dos  direitos  humanos  se  compõe  de  uma  série  de  regras  expressamente
estabelecidas em tratados internacionais ou contidas no direito internacional consuetudinário
como prova de uma prática geralmente aceita como direito, bem como dos princípios gerais de
direito e de um conjunto de normas de caráter geral o de soft law, que servem como guia de
interpretação  das  primeiras,  pois  dotam de  maior  precisão  os  conteúdos  mínimos  fixados
convencionalmente42. 

30. De forma complementar, a Corte ressalta a circunstância que, como dispõe o artigo 1.1
da Convenção, “os Estado Partes da Convenção se comprometem a respeitar os direitos e
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a qualquer pessoa que
estiver sujeita a sua jurisdição” e, para tanto, de acordo com seu artigo 2, caso “o exercício
dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 já não esteja garantido por disposições
legislativas  ou  de  outro  caráter,  os  Estados  Partes  se  comprometem  a  adoptar,  com
observância a seus procedimentos constitucionais e às disposições da Convenção, as medidas
legislativas  ou de outro caráter  que forem necessárias  para tornar efetivos tais  direitos e
liberdades”.

31. Tais  obrigações  implicam,  consequentemente,  que  os  Estados,  ao  adotar  medidas
necessárias para tornar efetivos os direitos humanos, devem fazer isso também com relação
às  pessoas  jurídicas  que  estão  sob sua jurisdição,  para  evitar  que  eventuais  ações  delas
possam  comprometer  sua  responsabilidade  internacional  nesta  matéria.  Desta  forma,  as
pessoas jurídicas estão, em todo caso, obrigadas a respeitar, no que corresponder à ordem
interna ou nacional, os direitos humanos e, caso isto não ocorra, os Estados envolvidos podem
ver comprometida sua responsabilidade internacional na medida em que não garantam seu
livre e pleno exercício por qualquer pessoa natural sujeita a sua jurisdição. Em sentido similar,
o artigo 36 da Carta da OEA estabelece que “as empresas transnacionais e o investimento
privado  estrangeiro  estão  submetidos  à  legislação  e  à  jurisdição  dos  tribunais  nacionais
competentes dos países receptores e aos tratados e convenções internacionais dos quais forem
Parte e, além disto, devem se ajustar à política de desenvolvimento dos países receptores”.

38  Cf. Artigos 44 da Convenção Americana e 23 do Regulamento da Comissão Interamericana.

39  Cf. Artigo 61 da Convenção Americana.

40  Cf. Artigo 61 da Convenção Americana.

41  Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 60.

42  Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 60.
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32. De acordo com o requerido pelo Panamá, a presente Opinião Consultiva determina a
seguir, em conformidade com as normas trazidas para consulta, a interpretação e o alcance do
artigo  1.2  da  Convenção  Americana  no  âmbito  das  perguntas  apresentadas  pelo  Estado
solicitante. 

33. Em razão do exposto, a Corte considera, definitivamente, que tem competência para se
pronunciar sobre as perguntas apresentadas pelo Panamá e não encontra na presente consulta
razões para se abster de resolvê-la, motivo pelo qual a admite e se pronuncia sobre o assunto.

V.
A CONSULTA SOBRE A TITULARIDADE DE DIREITOS DAS PESSOAS JURÍDICAS NO

SISTEMA INTERAMERICANO

34. A Corte considera que o principal problema jurídico que foi apresentado no pedido de
opinião consultiva é se as pessoas jurídicas podem ser consideradas como titulares dos direitos
estabelecidos na Convenção Americana e, portanto, poderiam ter acesso de forma direta ao
sistema  interamericano  como  vítimas  presumidas.  Para  dar  resposta  a  esta  pergunta,  é
necessário  realizar  uma  interpretação  do  artigo  1.2  da  Convenção  Americana,  o  qual
estabelece que:

“1.2. Para os fins desta Convenção, pessoa é qualquer ser humano”.

35. Em particular, para emitir sua opinião sobre a interpretação das disposições jurídicas
trazidas para consulta traídas a consulta, a Corte recorrerá à Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados, a qual  engloba a regra geral  e consuetudinária  de interpretação dos
tratados internacionais43, que implica a aplicação simultânea e conjunta da boa-fé, o sentido
corrente dos termos utilizados no tratado a que se referir, o contexto destes e o objeto e fim
daquele. Por isso, a Corte fará uso dos métodos de interpretação estipulados nos artigos 3144 e
3245 da Convenção de Viena para realizar tal interpretação.
  

43  Cf. Corte Internacional de Justiça, Caso relativo à soberania sobre Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (Indonésia
contra Malásia), Sentença de 17 de dezembro de 2002, parágrafo 37, e Corte Internacional de Justiça, Avena e outros
nacionais mexicanos (México contra os Estados Unidos de América), Sentença de 31 de março de 2004, parágrafo 83.
44  Artigo 31. Regra geral de interpretação. 1. Um tratado deverá ser interpretado de boa-fé, de acordo com o
sentido corrente que tiver que se atribuir aos termos do tratado no contexto destes e levando em conta seu objeto e
fim.

2.  Para  os  fins  de  interpretação  de  um tratado,  o  contexto  compreenderá,  além  do  texto,  incluídos  seu
preâmbulos e anexos:

a) qualquer acordo que se referir ao tratado e tiver sido ajustado entre todas as partes em razão da celebração
do tratado:

b) qualquer instrumento formulado por uma ou mais partes em razão da celebração do tratado e aceito pelas
demais como instrumento referente ao tratado;

3. Juntamente com o contexto, deverá se levar em conta:
a)  qualquer  acordo  ulterior  entre  as  partes  acerca  da  interpretação  do  tratado  ou  da  aplicação  de  suas

disposições:
b) qualquer prática ulteriormente seguida na aplicação do tratado pela qual conste o acordo das partes acerca

da interpretação do tratado:
c) qualquer norma pertinente de direito internacional aplicável nas relações entre as partes.
4. Será dado a um termo um sentido especial se constar que tal foi a intenção das partes.
Convenção  de  Viena  sobre  o  Direito  dos  Tratados,  U.N.  Doc  A/CONF.39/27  (1969),  1155  U.N.T.S.  331,

subscrita em  Viena em 23 de maio de 1969, entrou em vigência no dia 27 de janeiro de 1980.
45  Artigo 32. Meios de interpretação complementar. Poderão recorrer a meios de interpretação complementares,
em particular aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua celebração, para confirmar o sentido
resultante da aplicação do artigo 31, ou para determinar o sentido quando a interpretação dada de acordo com o
artigo 31:

a) deixar ambíguo ou obscuro o sentido; ou 
b) levar a um resultado manifestamente absurdo ou não razoável

Convenção  de  Viena  sobre  o  Direito  dos  Tratados,  U.N.  Doc  A/CONF.39/27  (1969),  1155  U.N.T.S.  331,
subscrita en Viena em 23 de maio de 1969, entrou em vigência no dia 27 de janeiro de 1980.
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36. A partir do informado anteriormente, com o objetivo de responder as perguntas 1 e 2
do pedido, a Corte analisará: a) o sentido corrente do termo e boa-fé; b) o objeto e fim do
tratado; c) o contexto interno do tratado e d) a interpretação evolutiva. Por último, com a
finalidade  de  confirmar  a  interpretação  a  que  se  chegar,  será  feita  referência  a  um dos
métodos complementares estabelecidos no artigo 32 da Convenção de Viena, ou seja, aos
trabalhos preparatórios da Convenção. 

A. Sentido corrente dos termos “pessoa” e “ser humano” – interpretação literal

37. A Corte reitera que já determinou que o artigo 1.2 da Convenção estabelece que os
direitos reconhecidos em tal instrumento correspondem a pessoas, ou seja, a seres humanos46.
Em particular, cabe ressaltar que a Convenção Americana não deixou aberta a interpretação
sobre como deve ser entendido o termo “pessoa”, uma vez que o artigo 1.2 busca de forma
precisa estabelecer uma definição para o mesmo, o que demonstra a intenção das partes de
dar um sentido especial ao termo no âmbito do tratado, como estabelece o artigo 31.4 da
Convenção de Viena. De acordo com o anterior, este Tribunal entendeu que os dois termos do
artigo 1.2 da Convenção devem ser entendidos como sinônimos47.

38. A este respeito, a Corte observa que o dicionário da Real Academia Espanhola define
“pessoa” em sua primeira acepção como “indivíduo da espécie humana”48. Por sua vez, tal
dicionário  define  o  termo  “humano”  ou  “humana”  em  uma  de  suas  acepções  como49:
“1. adj. Dito de um ser: Que tem natureza de homem (ser racional)”. Em sentido similar, este
Tribunal constata que as versões em inglês50, português51 e francês52 da Convenção Americana,
que são versões autênticas do tratado, também fazem uma remissão expressa ao termo “ser
humano” como sinônimo de “pessoa”. Além disto, ao verificar o sentido corrente dos termos
em cada um destes idiomas53, este é o mesmo que lhe é dado em espanhol. Levando em conta

46  Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 20 de
novembro de 2009. Série C No. 207, parágrafo 45, e Caso Granier e outros (Rádio Caracas Televisão) Vs. Venezuela.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de junho de 2015. Série C No. 293, parágrafo
19.
47  Cf.  Caso  Artavia  Murillo  e  outros  (Fecundação  in  vitro)  Vs.  Costa  Rica.  Exceções  Preliminares,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 28 novembro de 2012 Série C No. 257, parágrafo 219. O artigo 1.2 foi analisado
pela Corte nos casos em que se solicitou a violação de direitos em prejuízo de pessoas jurídicas, o que foi rejeitado
pelo Tribunal porque não foram reconhecidas como titulares de direitos consagrados na Convenção Americana.  Cf.
Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares. Sentença de 7 de setembro de 2001. Série C No. 85, parágrafo 29
e Caso Perozo e outros Vs. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de janeiro
de 2009. Série C No. 195, parágrafo 398. 
48  Dicionário da língua espanhola da Real Academia Espanhola, 23.ª ed. Madri: Espasa, 2014. Disponível em:
http://dle.rae.es/?id=SjUIL8Z
49  Dicionário da língua espanhola da Real Academia Espanhola, 23.ª ed. Madri: Espasa, 2014. Disponível em:
http://dle.rae.es/?id=KncKsrP
50  American Convention on Human Rights, Article  1.2 “For the purposes of this Convention, ‘person’ means
every human being”.
51  Convenção Americana sobre Direitos Humanos para os efeitos desta Convenção, Artigo 1.2 “Para os efeitos
desta Convenção, pessoa é todo ser humano”.
52  Convention Americaine Relative aux Droits de L'homme, Article 1.2 “Aux effets da présente Convention, tout
être humain est une personne”.
53  Em inglês, o dicionário da Universidade de Oxford define “human being” como: “A man, woman, or child of

the species Homo sapiens,  distinguished from other animals by  superior mental development, power of  articulate
speech,  and  upright stance”.  Disponível  em:  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human-being?
q=human+being. Da mesma forma, define “person” em sua primeira acepção como: “A human being regarded as an
individual”. Disponível em: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/person.

Em português o dicionário “VOX” define o termo “humano, na” como: “adj. humano, pertencente ao homem ou
próprio dele; […] s. m. homem ou pessoa humana”. Além disto, define “pessoa” em sua primeira acepção como:
“indivíduo da espécie humana”.

Em francês, o dicionário Larousse define “humain, humaine” em sua primeira acepção como: “Qui possède les
caractéristiques spécifiques de l'homme en tant que représentant de son espèce; qui est composé d'hommes: Être

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/person
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human-being?q=human+being
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human-being?q=human+being
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stance#stance__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/upright#upright__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/articulate#articulate__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/superior#superior__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/distinguish#distinguish__2
http://dle.rae.es/?id=KncKsrP
http://dle.rae.es/?id=SjUIL8Z
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o anterior, é claro que da leitura literal do artigo 1.2 da Convenção se exclui outros tipos que
pessoas  que  não  sejam seres  humanos da  proteção  oferecida  por  tal  tratado.  O anterior
implica que as pessoas jurídicas no âmbito da Convenção Americana não são titulares dos
direitos  estabelecidos  nesta  e,  portanto,  não  podem  apresentar  pedidos  ou  ter  acesso
diretamente,  na  qualidade  de vítimas  presumidas  e  fazendo valer  direitos  humanos como
próprios, perante o sistema interamericano.

39. Na verdade, esta é a interpretação que a Corte Interamericana vem realizando desde o
primeiro caso54 no qual se enfrentou o problema de definir se as pessoas jurídicas poderiam
ser objeto de proteção no sistema interamericano, postura com relação à qual, em princípio,
não encontra razões para se afastar. Entretanto, no âmbito da presente consulta considera
pertinente estudar se o artigo 1.2 seria suscetível de outras interpretações a partir dos outros
métodos de interpretação existentes. Na verdade, esta Corte afirmou que a interpretação do
“sentido corrente dos termos” do tratado não pode ser uma regra por si só que, além de tal
critério e da boa-fé, o exercício de interpretação deve envolver o contexto e, em especial,
dentro de seu objeto e finalidade55. Tudo isso para garantir uma interpretação harmônica e
atual da disposição sujeita à consulta. Por isso, este Tribunal considera necessário fazer uso de
todos os demais métodos de interpretação estabelecidos nos artigos 31 e 32 da Convenção de
Viena.

B. Objeto e finalidade do tratado – interpretação teleológica

40. A Corte informou que em uma interpretação teleológica se  analisa  o propósito  das
normas envolvidas, sendo, para tanto, pertinente analisar o objeto e a finalidade do tratado
mesmo e, se for o pertinente, os propósitos do sistema regional de proteção56.

41. A  este  respeito,  o  Preâmbulo  da  Convenção  Americana  faz  várias  referências  que
permitem estabelecer o objeto e a finalidade do tratado: 

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas,
um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem;
Reconhecendo que os direitos essenciais do homem  não nascem do fato de ser nacional de determinado
Estado, mas sim que têm como fundamento os atributos da pessoa humana, razão pela qual justificam uma
proteção internacional,  de natureza convencional  coadjuvante ou complementar  da que oferece o direito
interno dos Estados americanos; […]
Reiterando que, com observância à Declaração Universal dos Direitos Humanos, somente pode ser realizado o
ideal do ser humano livre, isento do medo e da miséria, se forem criadas condições que permitam que cada
pessoa goze de seus direitos econômicos, sociais e culturais, tanto quanto de seus direitos civis e políticos.
(Sublinhado fora do texto)

42. Levando em conta o anterior, a Corte afirmou que no caso da Convenção Americana, o
objeto  e  a  finalidade  do  trabalho  são  “a  proteção  dos  direitos  fundamentais  dos  seres
humanos”57, tendo sido planejada, para tanto, para proteger os direitos humanos das pessoas
independentemente de sua nacionalidade, frente a seu próprio Estado ou a qualquer outro58.
Neste  sentido,  a  Convenção  Americana  prevê  expressamente  determinadas  pautas  de

humain.  Les  races  humaines”.  Disponível  em:  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humain/40608?
q=humain#40515. Além disto, define “personne” em sua primeira acepção como: “Être humain, sans distinction de
sexe”. Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/personne/59812?q=personne#59447.
54  Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares. Parágrafo 29.

55 Cf. Proposta de Modificação à Constituição Política da Costa Rica Relacionada com a Naturalização. Opinião
Consultiva OC-4/84 de 19 de janeiro de 1984. Série A No. 4, parágrafo 23, e Opinião Consultiva OC-20/09, parágrafo
26.
56  Caso González e outras (“Campo de Algodão”) Vs. México, parágrafo 59, e  Caso Artavia Murillo e outros
(Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 257.
57  O Efeito das Reservas sobre a Entrada em vigor da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Opinião
Consultiva  OC-2/82 de  24 de  setembro  de  1982.  Série  A  No.  2,  parágrafo  29,  e  Opinião  Consultiva  OC-21/14,
parágrafo 53.
58  Cf. Opinião Consultiva OC-2/82, parágrafo 29, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 53.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/personne/59812?q=personne#59447
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humain/40608?q=humain#40515
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humain/40608?q=humain#40515
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interpretação em seu artigo 2959, entre as quais alberga o princípio pro persona, que significa
que nenhuma disposição de tal tratado pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e o
exercício de qualquer direito ou liberdade que possa estar reconhecido de acordo com as leis
de quaisquer dos Estados Parte ou de acordo com outra convenção em que for parte um de
tais  Estados,  ou  então  de  excluir  ou  limitar  o  efeito  que  possam produzir  a  Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros instrumentos internacionais da mesma
natureza.

43. Como se informou, o objeto e a finalidade do tratado são “a proteção dos direitos
fundamentais dos seres humanos”, o que demonstra que este foi criado com a intenção de
proteger exclusivamente aqueles. Desta forma, uma interpretação teleológica da norma estaria
conforme com a conclusão a que se chegou por meio da interpretação literal, no sentido de
que as pessoas jurídicas estão excluídas da proteção outorgada pela Convenção Americana. 

C. Contexto interno – interpretação sistemática

44. A  Corte  ressalta  que,  segundo  o  critério  sistemático,  as  normas  devem  ser
interpretadas como parte de um todo, cujo significado e alcance devem se fixar em função do
sistema  jurídico  a  que  pertencem60.  Neste  sentido,  o  Tribunal  considerou  que  ao  dar
interpretação  a  um tratado  não apenas  são levados  em conta  os acordos  e  instrumentos
formalmente relacionados com este (inciso segundo do artigo 31 da Convenção de Viena), mas
também o sistema dentro do qual se inscreve (inciso terceiro do artigo 31)61, isto é, o sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos. 

45. No âmbito  de uma interpretação sistemática da Convenção, devem ser levadas em
conta  todas  as  disposições  que  a  integram  e  os  acordos  e  instrumento  formalmente
relacionados com ela, como, por exemplo, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem,  já  que  permitem  verificar  se  a  interpretação  dada  a  uma  norma  ou  termo  em
concreto está coerente com o sentido das demais disposições. Concretamente, as normas que
serão analisadas neste capítulo mostram o uso da palavra “pessoa” no contexto do tratado e
da Declaração Americana.

46. A este respeito, a primeira parte da Declaração Americana se refere a:

Que os povos americanos dignificaram a pessoa humana e que suas constituições nacionais reconhecem que
as instituições jurídicas e políticas, reitoras da vida em sociedade, têm como finalidade principal a proteção
dos direitos essenciais  do homem e a criação  de circunstâncias  que lhe permitam progredir  espiritual  e
materialmente e alcançar a felicidade;
Que, em repetidas ocasiões, os Estados americanos reconheceram que os direitos essenciais do homem não
nascem do fato de ser nacional de determinado Estado, mas que têm como fundamento os atributos da
pessoa humana;
Que a proteção internacional dos direitos do homem deve ser a principal diretriz do direito americano em
evolução;

59  Artigo 29. Normas de Interpretação
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:
a)  permitir  a  algum dos  Estados  Partes,  grupo  ou  pessoas,  suprimir  o  gozo  e o exercício  dos  direitos  e

liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida que a nela prevista;
b) limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que possa estar reconhecido de acordo com as

leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que for parte um de tais Estados;
c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorram da forma democrática

representativa de governo, e
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e

outros atos internacionais da mesma natureza.
60  Cf. Caso González e outras (“Campo de Algodão”) Vs. México, parágrafo 43, e Caso Artavia Murillo e outros
(Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 191.
61  Cf. O Direito à Informação sobre a Assistência Consular no âmbito das Garantias do Devido Processo Legal .
Opinião Consultiva OC-16/99 de 1º de outubro de 1999. Série A No. 16, parágrafo 113, e  Caso Artavia Murillo e
outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 191.
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Que a consagração americana dos direitos essenciais do homem, juntamente com as garantias oferecidas
pelo  regime  interno  dos  Estados,  estabelece  o  sistema  inicial  de  proteção  que  os  Estados  americanos
consideram adequado às atuais circunstâncias sociais e jurídicas, não sem reconhecer que deverão fortalecê-
lo cada vez mais no campo internacional, à medida em que essas circunstâncias vão sendo mais propícias.
(Sublinha fora do texto)

47. A Corte considera que o Preâmbulo da Convenção Americana (supra parágrafo 41),
bem  como  as  primeiras  considerações  da  Declaração  Americana,  mostram  que  estes
instrumentos  foram criados com a intenção de centralizar  a proteção e  a titularidade dos
direitos no ser humano. O anterior se infere da constante referência a palavras tais como
“homem”62 ou “pessoa humana”, os quais denotam que não se estava levando em conta a
figura  das  pessoas  jurídicas  na  hora  de  redigir  tais  instrumentos.  Sobre  a  Declaração
Americana,  o  Conselho  Interamericano  de  Jurisconsultos  sobre  a  Conferência  de  Bogotá
declarou que “é evidente que a Declaração de Bogotá não cria  uma obrigação contratual,
porém  ela  indica  uma  orientação  bem definida  no  sentido  da  proteção  internacional  dos
direitos fundamentais da pessoa humana”63.

48. Por outro lado, a expressão “toda pessoa” é utilizada em diversos artigos da Convenção
Americana64 e da Declaração Americana65, sempre para fazer referência aos direitos dos seres
humanos.  Como  se  analisará  posteriormente  (infra parágrafo  108),  alguns  dos  direitos
consagrados nestes artigos são inerentes à condição de ser humano, como por exemplo os
direitos à vida, à integridade pessoal ou à liberdade pessoal, entre outros. Outros direitos,
como o da propriedade ou da liberdade de expressão, poderiam chegar a ser exercidos por
pessoas físicas através de pessoas jurídicas (infra parágrafo 109), como uma empresa ou um
meio  de  comunicação.  Entretanto,  nenhum dos  artigo  anteriormente  mencionados  contém
qualquer  expressão  que  conceda  às  pessoas  jurídicas  titularidade  destes  direitos,  o  que
permite inferir uma exceção ao estabelecido no artigo 1.2 da Convenção. 

D. Outros sistemas de proteção dos direitos humanos e direito comparado - 
Interpretação evolutiva

49. Este Tribunal informou em outras oportunidades66 que os tratados de direitos humanos
são instrumentos vivos, cuja interpretação tem que acompanhar a evolução dos tempos e as
condições de vida atuais. Tal interpretação evolutiva é consistente com as regras gerais de
interpretação estabelecidas no artigo 29 da Convenção Americana, bem como na Convenção
de Viena sobre o Direito dos Tratados67.  Além disto,  o parágrafo  terceiro do artigo 31 da
Convenção de Viena autoriza o uso para a interpretação de meios tais como os acordos ou a
prática68 ou regras relevantes do direito internacional69 que os Estados tenham se manifestado

62  A este respeito, a Corte ressalta que o uso da palavra “homem” na Declaração Americana e na Convenção
Americana deve ser atualizado e entendido com a inclusão de todas as formas de identidade de gênero.  
63  Comitê Jurídico Interamericano, Recomendações e relatórios, 1949-1953 (1955), p. 107.
64  Cf. A este respeito, os artigos 1.1, 3, 4.1, 4.6, 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 10, 11.1, 11.3, 12.1,
13.1, 14.1, 16, 18, 20.1, 20.2, 21.1, 22.1, 22.2, 22.7, 24, 25.1 e 25.2 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.
65  Cf. A este respeito, os artigos II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI e XXVII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.  
66 Cf.  Opinião Consultiva OC-16/99, parágrafo 114;  Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile. Mérito, Reparações e
Custas.  Sentença  de  24  de  fevereiro  de  2012.  Série  C  No.  239,  parágrafo  83;  Caso  Artavia  Murillo  e  outros
(Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 245, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 55. Em sentido similar,
o Preâmbulo da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem indica: “que a proteção internacional dos
direitos do homem deve ser a principal diretriz do direito americano em evolução”.
67 Cf. Opinião Consultiva OC-16/99, parágrafo 114, e Opinião Consultiva OC-21/14, parágrafo 55.

68  Caso Artavia Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 245. Cf. TEDH, Caso Rasmussen
vs.  Dinamarca,  (No. 8777/79),  Sentença  de  28  de  novembro  de  1984,  parágrafo  41;  Caso  Inze  vs.  Áustria,
(No. 8695/79) Sentença de 28 de outubro de 1987, parágrafo 42, e  Caso Toth vs. Áustria, (No. 11894/85), Sentença
de 25 novembro de 1991, parágrafo 77.
69  Caso Artavia Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 245. Cf. TEDH, Caso Golder vs.
Reino Unido, (No. 4451/70), Sentença de 12 de dezembro de 1975, parágrafo 35.
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sobre a matéria do tratado, os quais são alguns dos métodos que se relacionam com uma
visão evolutiva da interpretação do tratado. Levando em conta o anterior, a Corte analisará: i)
a  proteção  a  pessoas  jurídicas  em  outros  tribunais  ou  órgãos  internacionais  de  direitos
humanos e ii) a proteção a pessoas jurídicas no direito interno dos Estados Parte.  

i) Tribunais e órgãos internacionais e órgãos internacionais

50. Sobre este item, a Corte considera relevante analisar no âmbito de uma interpretação
evolutiva a maneira como se regula a titularidade de direitos e o acesso das pessoas jurídicas
aos  principais  tribunais  e  órgãos  internacionais  de  direitos  humanos,  com a finalidade  de
determinar  se  existe  uma  prática  recorrente  nos  mesmos.  Na  verdade,  este  Tribunal
considerou útil, em outras oportunidades70, estudar os demais sistemas de direitos humanos
com a finalidade de constatar suas semelhanças ou diferenças com o sistema interamericano,
o que pode ajudar a determinar o alcance ou sentido que se foi dado a uma norma similar ou a
detectar  as  particularidades  do  tratado.  A  seguir,  este  Tribunal  estudará:  a)  o  sistema
europeu; b) o sistema africano e c) o sistema universal. 

a) Sistema europeu

51. Este Tribunal denota que a Convenção Europeia não contém uma definição do termo
“pessoa”, diferentemente da Convenção Americana. A Convenção Europeia se limita em todos
os seus artigos ao uso da expressão “toda pessoa”, sem especificar se se trata da pessoa
humana  ou  da  pessoa  jurídica.  Da  mesma  forma,  o  Preâmbulo  da  Convenção  dá  ênfase
somente ao valor dos direitos humanos como um meio para garantir a justiça e a paz na
Europa71. Na verdade, os únicos artigos nos quais se faz alusão diretamente à pessoa jurídica
são o 34 da Convenção Europeia e o 1 do Protocolo Adicional No. 1. A este respeito, a Corte
observa que ao artigo 34 estabelece que:

ARTIGO 34 Demandas individuais: O Tribunal poderá conhecer de uma demanda apresentada por qualquer
pessoa física, organização não governamental ou grupo de particulares que se considerar vítima de
uma violação por uma das Altas Partes Contratantes dos direitos reconhecidos na Convenção ou em seus
Protocolos.  As Altas Partes Contratantes se comprometem a não impedir  qualquer exercício  eficaz  deste
direito. (Destaque em negrito fora do texto)

52. Por sua vez, o artigo 1 do Protocolo Adicional No. 1 indica que:

ARTIGO 1 Proteção da propriedade: Toda pessoa física ou jurídica tem o direito ao respeito a seus bens.
Ninguém poderá ser privado de sua propriedade que não por razões de utilidade pública e nas condições
previstas pela lei e pelos princípios gerais do Direito Internacional. As disposições anteriores são entendidas
sem prejuízo do direito que os Estados têm em pronunciar  as leis  que considerarem necessárias  para a
regulamentação  do  uso  dos  bens  de  acordo  com o  interesse  geral  ou  para  garantir  o  pagamento  dos
impostos, de outras contribuições ou das multas. (Destaque em negrito fora do texto)

70   Por exemplo, na opinião consultiva sobre A Filiação Obrigatória de Jornalistas, a Corte comparou o artigo 13
da Convenção  Americana,  referente  ao  direito  à  liberdade de  expressão  com os  artigos  análogos  da Convenção
Europeia  (artigo  10)  e do Pacto  Internacional  de  Direitos  Civis  e  Políticos  (artigo  19).  A Filiação  Obrigatória de
Jornalistas (Artigos 13 e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Opinião Consultiva OC-5/85 de 13 de
novembro de 1985. Série A No. 5, parágrafos 45 a 50. Em sentido similar, no caso Atala Riffo se analisou a diferença
entre os alcances dos artigos 11.2 e 17.1 da Convenção Americana e do artigo 8 da Convenção Europeia. Caso Atala
Riffo e Meninas Vs. Chile, parágrafo 175.
71  O  Preâmbulo  da  Convenção  Europeia  estabelece:  Reafirmando  sua  profunda  adesão  a  estas  liberdades
fundamentais  que  constituem  as  mesmas  bases  da  justiça  e  da  paz  no  mundo,  e  cuja  manutenção  repousa
essencialmente, de um lado, em um regime político verdadeiramente democrático, e, de outro, em uma concepção e
um respeito comuns dos direitos humanos dos quais dependem; 

Decididos, na qualidade de Governos de Estados europeus estimulados por um mesmo espírito e de posse de
um patrimônio comum de ideais e de tradições políticas, de respeito à liberdade e de primazia do Direito, a tomar as
primeiras medidas adequadas para assegurar a garantia coletiva de alguns dos direitos enunciados na Declaração
Universal.
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53. Neste sentido, no artigo 34 da Convenção se indica quem poderá submeter um pedido
perante o Tribunal Europeu, a saber: i) qualquer pessoa física; ii) qualquer organização não
governamental  e iii)  qualquer  grupo de particulares.  A jurisprudência  do Tribunal  Europeu
abriu espaço para que, dentro do conceito de organização não governamental, várias classes
de pessoas jurídicas  submetam um pedido perante ele. Em particular,  o Tribunal  Europeu
conheceu casos relacionados a: i) pessoas jurídicas privadas, de qualquer natureza72 (civis e
comerciais) ou sem fins lucrativos73 (associações e fundações) ou ii) pessoas jurídicas públicas,
desde que não exerçam poderes governamentais, não tenham sido criadas para propósitos de
administração pública e sejam independentes do Estado74. A interpretação do artigo 34 da
Convenção  levou  o  Tribunal  Europeu  não  apenas  a  conhecer  casos  de  pessoas  jurídicas
relacionados com o direito à propriedade, o que assim expressamente permite o artigo 1 do
Protocolo No. 1 da Convenção Europeia, mas também a analisar  casos relacionados a tais
direitos, como o direito à liberdade de expressão75 (artigo 10 da Convenção Europeia), à não
discriminação76 (artigo 14 da Convenção), a um processo equitativo77 (artigo 6 da Convenção),
de liberdade de reunião e associação78 (artigo 11 da Convenção), à liberdade de pensamento,
consciência e de religião79 (artigo 9 da Convenção) o à vida privada e familiar80 (artigo 8 da
Convenção).

54. No entanto, a Corte considera necessário fazer referência neste ponto ao artigo 44 da
Convenção Americana, dado que várias das observações escritas apresentadas fizeram notar
que  o  artigo  34  da  Convenção  Europeia  seria  materialmente  idêntico  ao  artigo  44  da
Convenção e que com base em tal artigo, o sistema europeu concede o acesso às pessoas
jurídicas. Pelo anterior, surge a pergunta sobre se seria possível tornar extensiva a proteção às
pessoas jurídicas como se fez no sistema europeu. A este respeito, o artigo 44 da Convenção
Americana dispõe que:

72  A este respeito, ver: TEDH,  SCI Boumois Vs. França, (No. 55007/00), Sentença de 17 de junho de 2003;
TEDH, Asunto SCP Huglo, Lepage e Associados, Conselho Vs. França, (No. 59477/00), Sentença de 1º de fevereiro de
2005; TEDH,  Klithropiia Ipirou Evva Hellas A.E. Vs. Grécia, (No. 27620/08), Sentença de 13 de janeiro de 2011;
TEDH,  Sociedade Agrícola Do Ameixial Vs. Portugal, (No. 10143/07), Sentença de 11 de janeiro de 2011; TEDH,
Nieruchomosci SP. Z O.O. Vs. Polônia, (No. 32740/06), Sentença de 2 de fevereiro de 2010; TEDH, Ge.Im.A SAS Vs.
Italia, (No. 52984/99), Sentença de 12 de fevereiro de 2002; TEDH,  Assunto Studio Tecnico Amu S.A.S. Vs. Itália,
(No. 45056/98), Sentença de 17 de outubro de 2000; TEDH, Lilly France Vs. França [n° 2], (No. 20429/07), Sentença
de 25 de novembro de 2010; TEDH, Filippos Mavropoulos- Pam. Zisis O.E. Vs. Grécia, (No. 27906/04), Sentença de 4
de maio de 2006; TEDH, S. A. GE.MA SNC Vs. Itália, (No. 40184/98), Sentença de 27 de abril de 2000; TEDH, Sordelli
y C. SNC Vs. Itália, (No. 51670/99), Sentença de 11 de dezembro de 2001, e TEDH, Assunto National & Provincial
Building Society, The Leeds Permanent Building Society e The York Shire Building Society Vs.  Reino Unido,  (No.
117/1996/736/933–935), Sentença de 23 de outubro de 1997.
73  Ver: TEDH, Apeh Üldozötteinck Szövetsege e Outros Vs. Hungria, (No. 32367/96), Sentença de 5 de outubro
de 2000; TEDH,  Boychev e Outros, entre eles a Associação da Igreja da Unificação Vs. Bulgária, (No. 77185/01),
Sentença de 27 de janeiro de 2011; TEDH, Cha’Are Shalom y Tsedek Vs. França, (No. 27417/95), Sentença de 27 de
junho de 2000; TEDH, Clube de Futebol União de Coimbra Vs. Portugal, (No.27295/95), Sentença de 30 de julho de
1998; TEDH, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği Vs. Turquia, (No. 38891/03), Sentença de 27 de fevereiro de 2007;
TEDH, Association Avenir d’Alet Vs. França, (No. 13324/04), Sentença de 14 de fevereiro de 2008.
74  TEDH, Islamic Republic of Iran Shipping Lines Vs. Turquia, (No. 40998/98), Sentença de 13 de dezembro de
2007, parágrafo 80, e TEDH,  Holy Monasteries Vs. Grécia, (No. 13092/87), Sentença de 9 de dezembro de 1994,
parágrafo 49.
75  TEDH, Autronic AG Vs. Suíça [Corte Plena, Série A], (No. 178), Sentença de 22 de maio de 1990, parágrafo
47.
76  TEDH, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e Outros Vs. Áustria, (No. 40825/98), Sentença de 31 de
julho de 2008, parágrafos 87 a 99.
77  TEDH,  Ern  Makina Sanayi  e  Ticaret  AS Vs.  Turquia,  (No.  70830/01),  Sentença de  3 de maio  de 2007,
parágrafos 28-30, e TEDH, Assunto Stoeterij Zangersheide N.V. e Outros Vs. Bélgica, (No. 47295/99), Sentença de 22
de dezembro de 2004, parágrafo 36.
78  TEDH, Assunto Syndicat Nationale Des Professionnels Des Procédures Collectives Vs. França, (No. 70387/01),
Sentença de 21 de junho de 2006.
79  TEDH, Church of Scientology Vs. Suécia [D y R], (No. 16), Sentença de 5 maio de 1979, parágrafo 68.

80  TEDH, Colas Est e Outros Vs. França, (No. 37971/97), Sentença de 16 de abril de 2002, parágrafos 40 a 41,
e TEDH, Ernst e Outros Vs. Bélgica, (No. 33400/96), Sentença de 15 de junho de 2003, parágrafo 109.
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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 pedidos que
contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado parte. (Destaque em negrito
fora do texto)

55. A  Corte  considera  que  do  conteúdo  literal  dos  artigos  44  da  Convenção  e  34  da
Convenção poderia se chegar a afirmar que a redação das duas normas é substancialmente
similar.  Entretanto,  a  diferença  é  que  o  artigo  34  do  último  acrescenta  um requisito  ao
estabelecer que pode apresentar um pedido qualquer pessoa “que se considere vítima de uma
violação por uma das Altas Partes Contratantes dos direitos reconhecidos na Convenção ou em
seus Protocolos”. Isto implica que a pessoa que apresenta o pedido perante o Tribunal Europeu
deve comprovar que é uma vítima presumida do caso, ou seja, no caso das pessoas jurídicas,
por exemplo, estas têm que ser diretamente afetadas em seus direitos próprios pelo ato ou
omissão  que  está  se  estiver  alegando  e  não  poderiam apresentar  pedidos  com relação  a
violações presumidas aos direitos de seus membros ou de terceiros.

56. O anterior constitui uma diferença substancial entre os dois sistemas de proteção, uma
vez que no sistema interamericano se fez diferença entre peticionário e vítima presumida. De
forma que o artigo 44 da Convenção faz referência exclusivamente à legitimação ativa, no
sentido  que  estabelece  que  podem ser  apresentados  pedidos  individuais  tanto  em nome
próprio quanto no de terceiros, sem que necessariamente devam confluir na mesma pessoa as
duas categorias. Na verdade, a Corte manifestou que “é claro que o artigo 44 da Convenção
permite que qualquer grupo de pessoas formule denúncias ou queixas por violação dos direitos
consagrados pela Convenção. Esta ampla faculdade de denúncia é um traço característico do
sistema de proteção [interamericano] dos direitos humanos”81. Por isso, a Corte considera que
da referência que faz o artigo 44 a “organização não governamental ou grupo de particulares”,
não  é  possível  inferir  uma autorização  para  que  as  pessoas  jurídicas  possam ser  vítimas
presumidas,  mas  apenas  que  se  refere  a  sua  legitimação  ativa,  no  sentido  de  que  as
organizações não governamentais  ou grupo de particulares estão autorizados a apresentar
pedidos  individuais  perante  a  Comissão  Interamericana  em  favor  de  vítimas  presumidas,
inclusive em casos em que não tenham o consentimento delas82.

b) Sistema africano

57. Com relação à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e os Povos (doravante “a
Carta Africana”), a Corte observa que esta não oferece uma definição sobre o termo “pessoa”.
Tampouco se encontrou uma interpretação oficial realizada por parte de seus órgãos judiciais,
sobre se o termo “povos”83, a que faz referência a Carta, poderia chegar a englobar pessoas
jurídicas. Por isso, não é possível determinar de forma concludente se as pessoas jurídicas no
sistema africano são titulares de direitos e podem ser consideradas vítimas de maneira direta.

58. Da mesma forma como no sistema interamericano, a Carta Africana confere às pessoas
jurídicas  a  capacidade  de  apresentar  comunicações  à  Comissão  Africana,  ou  seja,  podem

81  Caso Castillo Petruzzi e Outros Vs. Peru. Exceções Preliminares. Sentença de 4 de setembro de 1998. Série C
No.41, parágrafo 77.
82   A este respeito, a Corte no caso  Acevedo Jaramillo manifestou que “a denúncia pode ser apresentada por
uma pessoa distinta da presumida vítima, bem como pode ser apresentada também por um “grupo de pessoas’”. Caso
Acevedo Jaramillo e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de fevereiro
de 2006. Série C No. 144, parágrafo 137.  Igualmente, no caso  Saramaka indicou que “o artigo 44 da Convenção
permite a qualquer grupo de pessoas apresentar denúncias ou queixas de violações dos direitos estabelecidos na
Convenção.  Esta  ampla  faculdade  para  apresentar  um  pedido  é  uma  característica  particular  do  sistema
interamericano para a proteção dos direitos humanos. Da mesma forma, qualquer pessoa ou grupo de pessoas que
não forem as vítimas presumidas podem apresentar um pedido”.  Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de novembro de 2007. Série C No. 172, parágrafo 22.
83   A Carta Africana inclui  os “povos”  como os titulares do direito.  Por exemplo,  são titulares ao direito  à
igualdade  (artigo 19), à existência e à autodeterminação (artigo 20), à livre disposição de suas riquezas e recursos
naturais (artigo 21), ao desenvolvimento (artigo 22), à paz e à segurança (artigo 23), bem como a um ambiente geral
satisfatório favorável a seu desenvolvimento (artigo 24).
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denunciar violações dos direitos humanos contidos na Carta Africana84 em nome de terceiros.
Trata-se,  então,  de  um  enfoque  de  actio  popularis,  de  acordo  com  o  qual  o  autor  da
comunicação não deve conhecer nem ter algum vínculo com a vítima da violação que alega85,
desde que a comunicação  cumpra os requisitos  da forma que exige o artigo 56 da Carta
Africana. 

c) Sistema universal 

59. A Corte constata que os direitos humanos contidos no Pacto Internacional de Direitos
Civis  e  Políticos  (doravante  o  “PIDCP”)  não  são  extensivos  às  pessoas  jurídicas.  A
interpretação oficial deste instrumento estabelece de forma clara que somente os indivíduos
podem submeter uma denúncia perante o Comitê de Direitos Humanos (doravante “CDH” ou o
“Comitê de Direitos Humanos”). A este respeito, o CDH estabeleceu que de acordo com o
disposto  pelo  artigo  1  do  Protocolo  Facultativo  do  PICDP,  somente  os  indivíduos  podem
apresentar denúncias perante este órgão86. Da mesma forma, a Observação Geral número 31
do  CDH estabelece  que  “os  beneficiários  dos  direitos  reconhecimentos  pelo  Pacto  são  os
indivíduos”87. Igualmente, em diversas resoluções, o Comitê de Direitos Humanos, insistiu que
“independentemente  do  fato  de  que  as  alegações  pareçam ter  relação  com questões  do
Pacto”88, as pessoas jurídicas não têm capacidade processual perante o órgão. Somado a isto,
o Comitê de Direitos Humanos exige que quem apresentar a denúncia seja ao mesmo tempo a
vítima dos direitos presumidamente violados89.

60. Distinta é a situação à luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as
formas  de  Discriminação  Racial,  que  faz  referência  expressa  à  proibição  de  discriminação
contra grupos ou organizações90. Em desenvolvimento do anterior, o Comitê para a Eliminação
da  Discriminação  Racial  (doravante  CERD)  estabeleceu  que  as  pessoas  jurídicas  podem
denunciar violações que afetem seus direitos, desde que estas tiverem sido prejudicadas e
possam ser consideradas vítimas do caso91. Neste sentido, o CERD reconheceu a capacidade
das pessoas jurídicas de apresentar denúncias a título de violações a seus próprios direitos e
também por violações aos direitos de seus membros, acionistas e proprietários, tanto de forma
individual quanto coletiva92. 

84  Seção 4, Regra 93(1) das Regras de Procedimento da Comissão Africana, 2010. Esta regra diz na parte
pertinente: “A Communication submitted under Article 55 of the African Charter may be addressed to the Chairperson
of the Commission through the Secretary by any natural or legal person.”
85  Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos,  Caso Artigo 19 Vs. O Estado de Eritreia,  No. 275/03.
Comunicação de 30 de Maio de 2007, parágrafo 65.
86  CDH,  V.S. Vs. Bielorrússia, No. 1749/2008. 31 de Outubro de 2011, parágrafo 7.3. (“Given the fact that
under article 1 of the Optional Protocol only individuals may submit a communication to the Committee, it considers
that the author, by claiming violations of the rights of the Religious Union, which are not protected by the Covenant,
has no standing under article 1 of the Optional Protocol”).
87  CDH, Observação Geral No. 31. 26 de maio de 2004, parágrafo 9..

88  CDH, A newspaper publishing Company Vs. Trinidad y Tobago, No. 360/1989. 14 de julho de 1989, parágrafo
3.2. (“A company incorporated under the laws of a State party to the Optional Protocol, as such, has no standing
under article  1, regardless of whether its allegations appear to raise issues under the Covenant.”);  A publication
Company and A printing Company Vs. Trinidad e Tobago, No. 361/1989. 14 de julio de 1989, e J.R.T. e o Partido W.G.
Vs. Canadá, No. 104/1981. 6 abril de 1983.
89  CDH, A Group of Association For the Defence of The Rights of Disabled and Handicapped Persons in Italy Vs.
Italia, No. 163/1984. 10 de Abril de 1984, parágrafo 6.2.
90  Por exemplo, o artigo 2.1.a da Convenção estabelece que: “1. Os Estados partes condenam a discriminação
racial e se comprometem a seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política voltada a eliminar a
discriminação racial em todas as suas formas e a promover o entendimento entre todas as raças e com tal objetivo: a)
Cada Estado parte se compromete a não incorrer em nenhum ato ou prática de discriminação racial contra pessoas,
grupos de pessoas ou instituições e a zelar para que todas as autoridades públicas e instituições públicas, nacionais e
locais, atuem de acordo com esta obrigação”. 
91  CERD,  The  Documentation  and  Advisory  Centre  on  Racial  Discrimination  (DACRD)  Vs.  Dinamarca,  No.
28/2003. Declarado inadmissível em 26 de agosto de 2003, parágrafo 6.4, e CERD, Caso A Comunidade Judaica Oslo
e Outros Vs. Noruega, No. 30/2003. 15 de agosto de 2005, parágrafo 7.4.
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61. Quanto a outros instrumentos internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (doravante “PIDESC”) e a Convenção sobre a Eliminação de
todas  as  formas  de  Discriminação  contra  a  Mulher  (doravante  “CEDAW”),  este  Tribunal
constata que estes não têm artigos similares ao artigo 1.2 da Convenção Americana ou que
concedam direitos a outro tipo de pessoas. Além disto, a Corte corrobora que o Comitê de
Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  não  emitiu  jurisprudência  relevante  para  esta
discussão,  enquanto que no caso do Comitê  para a Eliminação  da Discriminação contra a
Mulher não foram apresentadas até a presente data denúncias por parte de pessoas jurídicas.
Não obstante o anterior,  a Corte denota que tanto o artigo 2 do Protocolo Facultativo da
CEDAW93, quanto o artigo 2 do Protocolo adicional ao PIDESC94 estabelecem que os “grupos de
pessoas” podem sim apresentar denúncias em nome de indivíduos ou grupos de indivíduos,
desde que estes indivíduos aleguem, por sua vez, a situação de vítima de uma violação dos
direitos outorgados pelas Convenções.  

d) Conclusão sobre os tribunais e órgãos internacionais

62. Uma vez realizada a contagem anterior,  a Corte nota que na maioria dos sistemas
analisados  não  são  reconhecidos  direitos  às  pessoas  jurídicas,  salvo  no  sistema  europeu
(supra parágrafo 53) e no âmbito do CERD (supra parágrafo 60). Igualmente, este Tribunal
ressalta que os tratados de direitos humanos que foram estudados não têm uma norma que
defina como se deve entender o termo “pessoa”, razão pela qual o artigo 1.2 da Convenção
Americana é uma particularidade do sistema interamericano. Levando em conta isto, a Corte
estima que atualmente no direito internacional dos direitos humanos não existe uma tendência
clara, interessada em conferir direitos às pessoas jurídicas ou a lhes permitir ter acesso, como
vítimas, aos processos de pedidos individuais que estabelecerem tratados. 

ii) Reconhecimento de direitos a pessoas jurídicas no direito interno

63. Ao efetuar uma interpretação evolutiva, a Corte conferiu especial relevância ao direito
comparado,  razão  pela  qual  utilizou  normativa  nacional95 ou  jurisprudência  de  tribunais
internos96 na hora de analisar controvérsias específicas nos casos contenciosos. Por sua vez, o
Tribunal Europeu97 utilizou o direito comparado como um mecanismo para identificar a prática

92  CERD,  TBB-Turkish  Union  in  Berlin/Brandenburg  Vs.  Alemanha,  No.  48/2010.  26 de  fevereiro  de  2013,
parágrafos 11.2 y 11.3.
93  Artigo 2. “As comunicações poderão ser apresentadas por pessoas ou grupos de pessoas que estejam sob a
jurisdição do Estado Parte e que alegarem ser vítimas de uma violação por esse Estado Parte de quaisquer dos direitos
enunciados  na  Convenção,  ou  em  nome  dessas  pessoas  ou  grupos  de  pessoas.  Quando  se  apresentar  uma
comunicação em nome de pessoas ou grupos de pessoas, será requerido seu consentimento, a menos que o autor
possa justificar a atuação em seu nome sem tal consentimento”.
94   Artigo 2. Comunicações: “As comunicações poderão ser apresentadas por pessoas ou grupos de pessoas que
estiverem sob a jurisdição de um Estado Parte e que aleguem ser vítimas de uma violação por esse Estado Parte de
quaisquer dos direitos econômicos, sociais e culturais enunciados no Pacto. Para apresentar uma comunicação em
nome de pessoas ou grupos de pessoas será requerido seu consentimento, a menos que o autor possa justificar que
atua em seu nome sem tal consentimento”. 
95  Caso Artavia Murillo e Outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, parágrafo 245. Ver adicionalmente na
matéria:  Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 3 de Abril de 2009. Série C
No. 196, parágrafo 148.
96  Caso Artavia Murillo e Outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, parágrafo 245. Nos casos  Heliodoro
Portugal Vs. Panamá (parágrafo 111) e Tiu Tojín Vs. Guatemala (parágrafo 87), a Corte levou em conta sentenças de
tribunais  internos da Bolívia,  Colômbia,  México,  Panamá, Peru e Venezuela  sobre a imprescritibilidade  de crimes
permanentes como o desaparecimento forçado. Além disto, no Caso Anzualdo Castro Vs. Peru (parágrafos 100-101),la
Corte  utilizou  pronunciamentos  de  tribunais  constitucionais  de  países  americanos  para  apoiar  a  delimitação  que
realizou no item de desaparecimento forçado. Outros exemplos são os casos  Atala Riffo e Meninas Vs. Chile (a modo
exemplificativo,  ver  parágrafo  92)  e o  Caso  Povo  Indígena  Kichwa  de  Sarayaku  Vs.  Equador (ver  por  exemplo
parágrafo 159-164)
97  Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, parágrafo 245. Por exemplo no caso TV
Vest As & Rogoland Pensionistparti contra Noruega, o Tribunal Europeu levou em conta um documento do “European
Platform of Regulatory Authorities”, no qual se realizava uma comparação de 31 países nessa região, com o fim de
determinar em quais deles se permitia a publicidade política paga ou não e em quais este tipo de publicidade era
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posterior dos Estados, ou seja, para especificar o contexto de um determinado tratado. Com a
finalidade de verificar a prática dos Estados Parte da Convenção Americana serão expostos a
seguir os países em que se reconheceu direitos fundamentais às pessoas jurídicas. 

64. A este respeito, a Corte constata que em todos os países que ratificaram a jurisdição da
Corte são reconhecidos diretamente direitos fundamentais às pessoas jurídicas, que podem
coincidir com aqueles consagrados na Convenção Americana. Segundo a informação analisada
por este Tribunal, os direitos que comumente98 são reconhecidos às pessoas jurídicas são os
de propriedade99,  liberdade de expressão100,  pedido101 e  associação102.  Da mesma forma, a
Corte  observa  que  estes  direitos  não  necessariamente  são  garantidos  para  todo  tipo  de
pessoas jurídicas,  dado que alguns estão voltados a proteger tipos especiais das mesmas,
como é o caso de alguns direitos que são conferidos apenas aos sindicatos 103, aos partidos

gratuita. Da mesma forma, no caso Hirst vs. Reino Unido tal Tribunal levou em conta a “normatividade e prática dos
Estados Parte” com o fim de determinar em quais países se permite suprimir o sufrágio ativo a quem foi condenado
por um crime, razão pela qual se estudou a legislação de 48 países europeus. 
98  Outros direitos que a Corte constatou que são reconhecidos a pessoas jurídicas na região são, inter alia: às
garantias judiciais, ao devido processo, à legalidade, de audiência, à segurança jurídica, à informação pública  , de
reunião, à inviolabilidade da correspondência e demais formas de comunicação privada, à inviolabilidade de domicílio,
de solicitar a retificação, atualização, inclusão ou supressão dos dados pessoais que lhe couberem, à personalidade, ao
livre desenvolvimento da  personalidade, à liberdade de ensino, à liberdade religiosa ou de crenças, à liberdade de
contratação, à liberdade de trabalho, à liberdade de empresa, comércio e indústria, à livre concorrência, a fundar
meios de comunicação, a fundar centros educacionais, à igualdade, ao bom nome, à honra e ao habeas data.
99  A este respeito ver: Artigo 16 Constituição de Barbados; artigos 14, 56, e 315.I da Constituição Política do
Estado Plurinacional da Bolívia; Sentença No. T-396/93 da Corte Constitucional da Colômbia, 16 de setembro de 1993;
Sentença: 00128 Processo: 98-000128-0004-CI, Sala Primeira da Corte Suprema da Costa Rica, 16 de dezembro de
1998 ; artigo 2 da Constituição de El Salvador e Sentença de 9 de março de 2011, Sala de Constitucional da Corte
Suprema de Justiça, Processo de Amparo 948-2008; artigo 39 da Constituição Política da República da Guatemala;
artigo 36 da Constituição da República do Haiti; Suprema Corte de Justiça da Nação do México, Contradição de Tese
360/2013, Data de resolução: sessão de 21 de abril de 2014; artigos 103 da Constituição Política da República da
Nicarágua; Proc. n° 4972-2006-PA/TC, La Liberdade, Corporación Meier S.A.C. y Persolar S.A.C. Sentença do Tribunal
Constitucional do Peru; artigo 47 da Constituição Política  da República  do Panamá; artigo 34 da Constituição de
Suriname, e Sentença TC/0242/13, Tribunal Constitucional da República Dominicana, 29 de novembro de 2013. 
100  A este respeito ver: Artigo 35 da Constituição Política da República da Guatemala; Sentença No. T-396/93,
Corte Constitucional de Colômbia, 16 de setembro 1993; Proc. n° 4972-2006-PA/TC, La Liberdade, Corporación Meier
S.A.C.  y Persolar  S.A.C.  Sentença del  Tribunal  Constitucional  do Peru,  e   artigo 26 da Constituição Nacional  do
Paraguai.
101  A  este  respeito  ver:  Sentença  No.  T-396/93,  Corte  Constitucional  da  Colômbia,  16  de  setembro  1993;
sentença de 7 de novembro de 2008, Sala de Constitucional da Corte Suprema de Justiça de El Salvador, Processo de
amparo 103-2006; artigo 80 da Constituição de Honduras; Suprema Corte de Justiça da Nação do México Contradição
de Tese 360/2013, Data de resolução: sessão em 21 de abril de 2014; Proc. n° 4972-2006-PA/TC, La Liberdade,
Corporación Meier S.A.C. y Persolar S.A.C. Sentença do Tribunal Constitucional do Peru; artigo 41 da Constituição
Política da República do Panamá, e  artigo 40 da Constituição Nacional do Paraguai.
102  Artigo 34 da Constituição Política da República da Guatemala; Sentença No. T-396/93, Corte Constitucional
de Colômbia, 16 de setembro 1993; Sentença com número de Processo: 08-007986-0007-CO, Sala Constitucional da
Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, 8 de setembro de 2009; Sala de Constitucional da Corte Suprema de Justiça
de El Salvador, Processo Constitucional 23-R-96, Ramírez e Marcelino vrs. Conselho Municipal de San Juan Opico,
sentença de 8 de outubro de 1998; artigo 31 e 31.1 da Constituição da República do Haiti; Suprema Corte de Justiça
da Nação do México, Contradição de Tese 360/2013, Data de resolução: sessão de 21 de abril de 2014, e Proc. n°
4972-2006-PA/TC, La Liberdade, Corporación Meier S.A.C. y Persolar S.A.C. Sentença do Tribunal Constitucional do
Peru.
103  Bolívia (artigo 51 da Constituição Política); Brasil (artigos 8, 74.IV. § 2º, e 103 IX da Constituição Política);
Honduras (artigo 128.14 da Constituição Política); Nicarágua (artigo 87 Constituição Política); Panamá (artigos 68 e 69
da Constituição  Política);  Paraguai  (artigos  96-98 Constituição  Nacional);  Peru  (artigos  28 e  42  da  Constituição
Política), e Suriname (artigo 32 da Constituição).
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políticos104, aos povos indígenas105, às comunidades afrodescendentes106 ou a instituições ou
grupos específicos107. 

65. Da mesma forma,  a  Corte  observa  que  em grande  parte  dos  países  da  região  às
pessoas jurídicas é outorgada a possibilidade de interpor uma ação de amparo ou recursos
análogos na defesa dos direitos que lhes são reconhecidos108.

66. Por  outro  lado,  este  Tribunal  observa  que  dos  seis  Estados  que  apresentaram
observações  escritas,  três  deles  -  Argentina109,  Colômbia110 e  Guatemala111-  manifestaram
expressamente  sua  posição,  segundo  a  qual  o  artigo  1.2  da  Convenção  não  confere
titularidade de direitos às pessoas jurídicas. Além disto, o Estado mexicano112 se somou a esta
posição durante sua participação na audiência pública do presente pedido.

104  Argentina (artigo 38 da Constituição Nacional); Brasil (artigos 17, 74.IV. § 2º, e 103.VIII da Constituição
Política); Colômbia (artigos 107 e 108 da Constituição Política); Haiti (artigo 31.1 da Constituição); Honduras (artigo
47 da Constituição Política), Nicarágua (artigos 55, 173.7, 173.11, 173.12, 173.13 da Constituição Política); Panamá
(artigo  140 da Constituição  Política);  Paraguai  (artigos 124-126 da Constituição  Nacional),  e  Peru  (artigo  35 da
Constituição Política).
105  Bolívia (artigos 30 e 32 entre outros da Constituição Política); Brasil  (artigos 231 e 232 da Constituição
Política);  Colômbia  (artigo  329 da Constituição  Política);  Nicarágua (artigos  121 e  103 da Constituição  Política);
Panamá (artigos 124 e 127 da Constituição Política), e Paraguai (artigos 62-67 da Constituição Nacional)
106  Bolívia (artigos 32,100.I e 395.I da Constituição Política), e Nicarágua (artigos 89, 90 e 121 da Constituição
Política).
107  No Peru, por exemplo, reconhece-se o direito à não incidência de qualquer imposto que incida sobre bens,
atividades ou serviços próprios no caso das universidades, institutos superiores e demais centros educacionais (artigo
19 da Constituição Política). No Chile, é concedido o direito às igrejas, confissões e instituições religiosas com relação
aos bens que concedem e reconhecem as leis em vigor (artigo 19.6 da Constituição Política). Na Nicarágua aos centros
educacionais  privados  de  orientação  religiosa  a  ministrar  religião  como  matéria  extracurricular,  bem  como  às
universidades  e  centros  de  educação  técnica  superior  a  gozar  de  autonomia  acadêmica,  financeira,  orgânica  e
administrativa e isenção de impostos. Os bens e rendas das universidades e centros de educação técnica superior não
podem ser objeto de intervenção, expropriação nem embargo, garante-se a liberdade de cátedra, o Estado promove e
protege a livre criação, pesquisa e difusão das ciências, a tecnologia, as artes e as letras, e garante e protege a
propriedade intelectual (artigos 124 e 125 da Constituição Política); também na Nicarágua se estabelece a isenção de
impostos com relação a importações específicas que façam os meios de comunicação social, bem como a proibição de
censurá-los previamente (artigo 68 da Constituição Política); da mesma forma, na Nicarágua, concede-se o direito aos
“camponeses e demais setores produtivos” de participar mediante suas próprias organizações da definição de políticas
de  transformação  agrária  (artigos  108  e  111 da  Constituição  Política).  No  Panamá,  são  reconhecidos  direitos  à
Universidade Oficial do Panamá (artigos 103 e 104 da Constituição Política).
108  Argentina (Artigo 43 da Constituição Nacional. Adicionalmente ver Lei N°16.986 ou Lei Regulamentar da Ação
de Amparo, artigo 5); Bolívia (artigo 128 e 129 da Constituição Política. Ver também Sentença 0763/2011 R,  Tribunal
Constitucional da Bolívia, 20 de maio de 2011); Brasil (Artigo 5, LXX da Constituição Política); Chile (artigo 20 da
Constituição Política); Colômbia (Sentença T-411/92, Corte Constitucional da Colômbia, 17 de junho de 1992); Costa
Rica (artigo 48 da Constituição Política e artigos 57 e 58 da Lei da Jurisdição Constitucional, Lei N°7135); Equador
(artigos  86  e  88  da  Constituição  Política,  artigo  9  da  Lei  Orgânica  de  Garantias  Jurisdicionais  e  Controle
Constitucional. Também ver sentença N°001-14-PJO-CC, Caso N° 0067-11-JD, Corte Constitucional do Equador, 23 de
abril de 2014); El Salvador (artigo 247 da Constituição. Com relação ver a sentença de 9 de março de 2011, Sala de
Constitucional da Corte Suprema de Justiça, Processo de Amparo 948-2008); Honduras (artigo 183 da Constituição
Política e artigo 44 da Lei sobre Justiça Constitucional); México (artigos 8 e 9 da Lei de Amparo. Ver a respeito:
Suprema Corte de Justiça da Nação do México, Contradição de Tese 360/2013, Data de resolução: sessão de 21 de
abril de 2014); Nicarágua (artigo 45 da Constituição e artigo 23 da Lei de Amparo, Lei N°49); Paraguai (artigo 134 da
Constituição Nacional e artigos 4 e 5 da Lei N°340/71 que regulamenta o Amparo); Peru (artigo 200 da Constituição
Política e artigo 26 da Lei de Habeas Corpus e Amparo, Lei N°23506); República Dominicana (artigo 72 da Constituição
Dominicana, artigo 2 da Lei N°437-06 que estabelece o Recurso de Amparo e artigo 67 da Lei N°137-11 do Tribunal
Constitucional e dos Procedimentos Constitucionais),  e Uruguai (artigo 1 da Lei 16011, Regulação de Disposições
relativas à Ação de Amparo).
109  A este respeito, o Estado argentino manifestou que “o artigo 1 (2) exclui qualquer possibilidade de que uma
pessoa jurídica se apresente como vítima perante os órgãos de proteção do Sistema Interamericano. Trata-se de uma
disposição que foi concebida com o claro sentido de restringir o acesso ao Sistema exclusivamente às pessoas físicas”.
Observações escritas do Estado argentino (processo de mérito, folha 1918).
110  Colômbia afirmou que “à luz do direito internacional vigente para a região americana, a ideia de outorgar
direitos  humanos  às  pessoas  jurídicas  derivados  dos  instrumentos  internacionais  que  compõem  o  SIDH  não  é
admissível por ser contrária aos preceitos legais que regem o próprio Sistema”. Observações do Estado Colombiano
(processo de mérito, folha 1863).
111  O Estado guatemalteco indicou que “de forma alguma podem ser reconhecidos direitos humanos às pessoas
jurídicas ou coletivas dentro do Contexto da Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, da Convenção
Americana […] e de seus Protocolos ou instrumentos internacionais complementares”. Observações escritas do Estado
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67. Levando em conta o anterior, a Corte considera que, apesar de parecer que existe uma
disposição nos países da região para reconhecer a titularidade de direitos às pessoas jurídicas
e lhes outorgar recursos para torná-los efetivos, o certo é que estes antecedentes não são
suficientes, já que não todos os Estados realizam o reconhecimento da mesma forma e no
mesmo grau. Além disto, este Tribunal nota que esta é a posição que os Estados ostentam em
seu  direito  interno,  razão  pela  qual  não  é  possível  modificar  o  alcance  do  artigo  1.2  da
Convenção Americana a partir deste método interpretativo.  

E. Métodos complementar de interpretação

68. Segundo  o  artigo  32  da  Convenção  de  Viena,  os  meios  complementares  de
interpretação, em especial  os trabalhos preparatórios do tratado, são utilizáveis,  inter alia,
para confirmar  o sentido resultante  da interpretação realizada de acordo com os métodos
indicados no artigo 31113. O anterior significa que costumam ser utilizados apenas de forma
subsidiária114.

69. A este respeito, a Corte considera que os trabalhos preparatórios confirma o sentido
pelo qual se tem interpretado o artigo 1.2 da Convenção, dado que neles foram utilizados os
termos “pessoa” e “ser humano” sem a intenção de fazer uma diferença entre estas duas
expressões115, razão pela qual devem ser consideradas sinônimos. Na verdade, os trabalhos
preparatórios denotam que este inciso foi proposto desde o início116 e que não houve maior
controvérsia entre os Estados para sua aprovação117.

F. Conclusão sobre a interpretação

70. Tendo utilizado de forma simultânea e conjunta os distintos critérios hermenêuticos
estabelecidos  nos  artigos  31  e  32  da  Convenção  de  Viena,  a  Corte  conclui  que  de  uma
interpretação do artigo  1.2 da Convenção Americana,  de boa-fé,  em conformidade  com o
sentido natural dos termos utilizados na Convenção (supra parágrafos 37 a 39) e levando em
conta  o  contexto  (supra parágrafos  44  a  67)  e  o  objeto  e  finalidade  da  mesma  (supra
parágrafos 40 a 43), conclui-se com clareza que as pessoas jurídicas não são titulares de

guatemalteco (processo de mérito, folha 1538). 
112  México manifestou que “o artigo 1.2 […] informa que para os fins da Convenção Americana pessoa é todo ser
humano, o manifestado literalmente no artigo 1.2 tem efeitos que vão muito além do exercício de interpretação, já
que constitui uma manifestação expressa da vontade das partes signatárias da Convenção Americana para definir o
termo pessoa, única e exclusivamente poderia significar todo ser humano”. Observações orais do Estado mexicano na
audiência pública da presente opinião consultiva.
113  Cf. Opinião Consultiva OC-3/83, parágrafo 49, e Caso Artavia Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa
Rica, parágrafo 193. 
114  Cf. Caso González e outras (“Campo de Algodão”) Vs. México, parágrafo 68, e Caso Artavia Murillo e outros
(Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 193. 
115  Caso Artavia Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica, parágrafo 219.
116  A proposta inicial do artigo 1 estabelecia que: Artigo 1

1. Os Estados Partes desta Convenção se comprometem a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e
a garantir seu livre y pleno exercício a qualquer pessoa que estiver sujeita a sua jurisdição sem qualquer discriminação
em razão de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outro tipo, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento o qualquer outra condição social.

2. Também se comprometem a adotar com observância a seus procedimentos constitucionais e às disposições
desta Convenção, as medidas adequadas para determinar as disposições legislativas ou de outro caráter que forem
necessárias para tornar efetivos estes direitos e que não estiverem já garantidos por disposições legislativas ou de
outra natureza.
            3. Para os fins desta Convenção, pessoa é todo ser humano.  

Ata da segunda sessão da Comissão I, Doc. 36, 11 de novembro de 1969, p. 156.
117  Nos trabalhos preparatórios consta o seguinte:” O PRESIDENTE, em consideração ao parágrafo 3 do artigo 1,
diz que o mesmo, depois de um breve intercâmbio de opiniões, é aprovado por unanimidade, na seguinte forma: 3.
Para os fins desta Convenção, pessoa é todo ser humano”. Convenção Ata da segunda sessão da Comissão I, Doc. 36,
11 de novembro de 1969, p. 157.
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direitos convencionais, razão pela qual não podem ser consideradas como vítimas presumidas
no âmbito dos processos contenciosos perante o sistema interamericano. 

VI.
AS COMUNIDADES INDÍGENAS E TRIBAIS E AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

71. A Corte já estabeleceu nesta Opinião Consultiva (supra parágrafo 70) que o artigo 1.2
da  Convenção  Americana  não  atribui  às  pessoas  jurídicas  a  titularidade  de  direitos
reconhecidos na Convenção Americana, sem prejuízo da denominação que estas recebam no
direito interno dos Estados, tais como cooperativas, sociedades ou empresas. Entretanto, em
razão das perguntas apresentadas pelo Estado do Panamá, várias das observações escritas e
orais que foram apresentados ao longo do processo do pedido manifestaram que seria possível
realizar uma interpretação ampla de outras disposições da Convenção e do Protocolo de San
Salvador que concederia titularidade de direitos às comunidades indígenas e às organizações
sindicais.  Para  identificar  se  efetivamente  as  comunidades  indígenas  e  as  organizações
sindicais poderiam ser titulares de direitos protegidos pelo sistema interamericano, a Corte
fará  referência  à  normatividade  interamericana  na  matéria  para  depois  realizar  suas
considerações a este respeito.

i) Comunidades indígenas e tribais 

72. Em seguida, a Corte, como intérprete final da Convenção118, reitera sua jurisprudência
segundo a qual as comunidades indígenas são titulares de direitos protegidos pelo sistema
interamericano e podem se apresentar perante este na defesa de seus direitos e dos de seus
membros. Para isso, será feita referência à jurisprudência da Corte sobre a matéria, bem como
a algumas fontes de direito internacional e interno na matéria que este Tribunal considera se
coadunarem a sua jurisprudência. 

73. Em  uma  primeira  etapa,  ao  declarar  violações  de  direitos  humanos  nos  casos
relacionados com comunidades indígenas ou tribais, a Corte considerava apenas como sujeitos
de direito os membros das comunidades e não estas últimas como tal119. Por isso, declarava-se
como vítimas as pessoas individuais e não a coletividade a que pertenciam. 

74. No  ano  de  2012,  no  Caso  Povo  Indígena  Kichwa  de  Sarayaku  Vs.  Equador, pela
primeira  vez  a Corte  reconheceu como titulares  de  direitos  protegidos  na  Convenção não
apenas os membros de uma comunidade indígena, mas também a ela própria120. Em tal caso,
este Tribunal considerou que haviam sido violados os direitos do povo indígena Kichwa de
Sarayaku  à  consulta,  à  propriedade  comunal  indígena,  à  identidade  cultural,  às  garantias
judiciais e à proteção judicial. Da mesma forma, sustentou que o Estado era responsável por
ter colocado gravemente em risco os direitos à vida e integridade pessoal dos membros da
comunidade.  Neste sentido,  a Corte declarou que há alguns  direitos que os membros das
comunidades indígenas gozam por si só, enquanto que há outros direitos cujo exercício se faz
de forma coletiva através das comunidades.

118  Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, parágrafo 171.
119  Cf. Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 31 de agosto de 2001. Série C No. 79; Caso da Comunidade Moiwana Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença 15 de junho de 2005. Série C No. 124;  Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs.
Paraguai.  Mérito,  Reparações e Custas.  Sentença de 17 de junho de 2005. Série  C No. 125; Caso Comunidade
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de março de 2006. Série C No.
146; Caso do Povo Saramaka. Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de
novembro de 2007. Série C No. 172, e Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 24 de agosto de 2010 Série C No. 214.
120  Cf. Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador. Mérito e reparações. Sentença de 27 de junho de
2012. Série C No. 245, pontos declaratórios 2 a 4.
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75. Além disto, no referido caso, a Corte estabeleceu que, “em oportunidades anteriores,
em casos relativos a comunidades ou povos indígenas e tribais, o Tribunal declarou violações
em prejuízo  dos  integrantes  ou  membros  das  comunidades  e  povos  indígenas  ou tribais.
Entretanto,  a normativa  internacional  relativa  a povos e comunidades indígenas  ou tribais
reconhece direitos aos povos como sujeitos coletivos do Direito Internacional e não apenas a
seus membros, uma vez que os povos e comunidades indígenas ou tribais, unidos por suas
formas  de  vida  e  identidade  particulares,  exercem  alguns  direitos  reconhecidos  pela
Convenção a partir de uma dimensão coletiva”121. Para concluir que as comunidades indígenas
e tribais são reconhecidas como sujeitos de direitos, a Corte levou em conta que em nível
internacional  houve  um  desenvolvimento  pelo  qual  diversos  tratados  e  jurisprudência  de
outros órgãos internacionais sustentaram a titularidade de direitos por parte das comunidades
indígenas. 

76. Este Tribunal reiterou desde então a titularidade de direitos por parte das comunidades
indígenas em seus recentes casos. Assim, por exemplo, no Caso dos Povos Indígenas Kuna de
Madungandí e Emberá de Bayano e seus Membros Vs. Panamá, a Corte concluiu que o Estado
havia violado o direito à propriedade122, o dever de adotar disposições de direito       interno123,
e direito a prazo razoável124 da Convenção Americana em prejuízo das comunidades Kuna de
Madungandí  e  Emberá  de  Bayano  e  de  seus  membros;  e  o  direito  a  um recurso  judicial
efetivo125 em prejuízo das comunidades indígenas Emberá e seus membros. Recentemente,
nos  casos  Comunidade  Garífuna  Triunfo  Da  Cruz  e  Seus  Membros126 e  Caso  Comunidade
Garífuna  De  Punta  Piedra  e  seus  Membros127 ambos  Vs.  Honduras,  a  Corte  declarou  as
violações aos direitos à propriedade, às garantias judiciais e à proteção judicial em prejuízo
das respectivas comunidades. Da mesma forma, no Caso das Comunidades Afrodescendentes
Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênese) Vs. Colômbia, a Corte considerou que
o Estado  havia  violado  os direitos  de circulação  e  residência  e a integridade  pessoal,  em
prejuízo das comunidades afrodescendentes da bacia do rio Cacarica128. 

77. Também é relevante indicar que a Corte já estabeleceu que as comunidades indígenas
e os povos tribais  compartilham “características sociais,  culturais  e econômicas distintivas,
incluindo a relação especial com seus territórios ancestrais, que requer medidas especiais, de
acordo com o direito internacional dos direitos humanos para garantir a sobrevivência física e
cultural de tal povo”129. Em razão das características comuns entre as comunidades indígenas e
os povos tribais, a Corte considera que as conclusões que são indicadas neste capítulo com
relação ao acesso ao sistema interamericano de proteção de direitos humanos,  aplicam-se
também aos dois tipos de comunidades.

121  Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador, parágrafo 231.

122  Cf. Caso  dos  Povos  Indígenas  Kuna de  Madungandí  e  Emberá  de  Bayano e  sus  Membros  Vs.  Panamá.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 14 de outubro de 2014. Série C No. 284, ponto
resolutivo 4.
123  Cf. Caso dos Povos Indígenas Kuna de Madungandí e Emberá de Bayano e sus Membros Vs. Panamá , ponto
resolutivo 5.
124  Cf. Caso dos Povos Indígenas Kuna de Madungandí e Emberá de Bayano e seus Membros Vs. Panamá.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 14 de outubro de 2014. Série C No. 284, ponto
resolutivo 6.
125  Cf. Caso dos Povos Indígenas Kuna de Madungandí  e Emberá de Bayano e seus Membros Vs.  Panamá ,
parágrafo 173.
126  Cf. Caso Comunidade Garífuna Triunfo da Cruz e seus Membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C No. 305.
127  Cf. Caso Comunidade Garífuna de Punta Piedra e seus Membros Vs. Honduras. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 08 de outubro de 2015. Série C No. 304.
128  Cf. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Cuenca do Rio Cacarica (Operação Gênese) Vs.
Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2013. Série C No.
270, ponto resolutivo 4.
129  Cf. Caso do Povo Saramaka. Vs. Suriname, parágrafo 86.
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78. Além da jurisprudência indicada anteriormente, a Corte ressalta que a Convenção No.
169 da OIT130 e a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas131 de 2007
reconhecem a titularidade de direitos humanos tanto às comunidades indígenas quanto a seus
membros. 

79. Por outro lado, o artigo 1 comum aos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos
e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, consagra o direito à livre determinação e informa
que, em razão dele, todos os povos “estabelecem livremente sua condição política e fornecem
também  seu  desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural”.  Para  isso,  “podem  dispor
livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que decorrerem
da cooperação econômica internacional […] bem como do direito internacional. Em caso algum
poderá  se  privar  um  povo  de  seus  próprios  meios  de  subsistência”132.  O  Comitê  que
supervisiona  a  implementação  do  Pacto  Internacional  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e
Culturais  pelos Estados Parte interpretou que o direito à livre determinação é aplicável  às
comunidades indígenas133.

80. O referido  Comitê,  com relação  ao  artigo  15.1.a,  informou que  a  expressão  “toda
pessoa” “se refere tanto ao sujeito individual quanto ao sujeito coletivo. Em outras palavras,
uma pessoa pode exercer os direitos culturais:  a) individualmente; b) em associação com
outras ou c) dentro de uma comunidade ou um grupo”134.

81. Agora então, além dos padrões de direito internacional anteriormente citados, a Corte
observa  que  a  titularidade  de  direitos  das  comunidades  indígenas  e  tribais  também  é
reconhecida  em  nível  interno  em  vários  países  da  região  através  de  suas  Constituições,

130  O artigo 3.1 da Convenção dispõe que “os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos
humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação [e que] as disposições desta Convenção serão
aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses povos”. Convenção sobre povos indígenas y tribais em
países independentes, N° 169 de 5 setembro 1991. 
131  O artigo 1 da Declaração indica que “os indígenas têm direito, como povos ou como pessoas, ao gozo pleno
de  todos  os  direitos  humanos  e  das  liberdades  fundamentais  reconhecidos  pela  Carta  das  Nações  Unidas,  pela
Declaração Universal  de Direitos Humanos e pela normativa  internacional dos direitos humanos”.  Declaração das
Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Resolução 61/295 aprovada pela Assembleia Geral em sua 107ª
sessão plenária, 13 de setembro de 2007. 
132  Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral em sua resolução 2200 A
(XXI)  de 16 de dezembro de 1966, entrada em vigor:  23 de março de 1976, e Pacto Internacional  de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral em sua resolução 2200 A (XXI) de 16 de dezembro de
1966, entrada em vigor: 3 de janeiro de 1976. 
133  Cf. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  Consideração de Relatórios apresentados
por Estados Partes sob os Artigos 16 e 17 do Pacto. Observações Finais sobre a Federação Russa (trigésima primeira
sessão). N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de dezembro de 2003, parágrafo 11 e Caso do Povo Saramaka. Vs. Suriname.
Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas.  Sentença  de  28  de  novembro  de  2007.  Série  C  No.  172,
parágrafo 93.
134  Observação geral Nº 21 de 2009, Direito de toda pessoa de participar da vida cultural (artigo 15, parágrafo 1
a), do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), parágrafo 9. 
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legislação  ou  por  via  jurisprudencial135.  Tal  proteção  em  nível  interno  busca  auxiliar  o
cumprimento das obrigações internacionais que os Estados assumiram na matéria.

82. Com base no exposto anteriormente, a Corte reitera que já reconheceu as comunidades
indígenas e tribais como sujeitos de direito em razão da atual evolução do direito internacional
na matéria (supra parágrafo 72). Da mesma forma, este Tribunal considera relevante fazer
notar que em nível interno tal titularidade se reflete em vários países da região. Neste sentido,
a titularidade de direitos humanos, em ambos os âmbitos, não se deu apenas a seus membros
de forma pessoal, mas também com relação às comunidades na qualidade de coletividades. De
tal proteção, denota-se que na medida em que o exercício de alguns dos direitos dos membros
das comunidades indígenas e tribais se realiza conjuntamente, a violação de tais direitos tem
uma  dimensão  coletiva136 e  não  pode  se  circunscrever  a  uma  destinação  individual.  As
destinações aludidas gerarão, então, consequências para todos os membros da comunidade e
não apenas para alguns determinados em uma situação específica.

83. De  acordo  com o  anterior,  a  Corte  conclui  que,  por  dispor  de  vários  instrumentos
jurídicos internacionais, dos quais são partes os Estados do sistema interamericano, e algumas
de suas legislações nacionais, as comunidades indígenas e tribais, por se encontrar em uma
situação particular, devem ser consideradas como titulares de determinados direitos humanos.
Além disto, isso se explica considerando que, no caso dos povos indígenas, sua identidade e
determinados  direitos  individuais,  como  por  exemplo  o  direito  à  propriedade  ou  a  seu
território, somente podem ser exercidos por meio da coletividade a que pertencem.  

84. Consequentemente, a Corte reitera que as comunidades indígenas e tribais são titulares
de alguns dos direitos protegidos na Convenção e, portanto, podem ter acesso ao sistema
interamericano.  Por  isso,  a  Corte  não  encontra  razões  para  se  afastar  de  seu  critério
jurisprudencial na matéria e estabelece que as referidas comunidades podem ter acesso de
maneira direta ao sistema interamericano, como vêm fazendo nos últimos anos, na busca de

135  Uma  contagem  não  exaustiva  de  tais  direitos  é  feita  a  seguir.  O  reconhecimento  da  capacidade  das
comunidades indígenas de contrair  obrigações e adquirir  direitos como coletividades se consagra em países como
Paraguai, Argentina, Colômbia e Costa Rica. Têm além disto, em países como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru têm
direito a sua identidade religiosa e cultural e, desta maneira, a sua cosmovisão, língua, práticas, costumes e tradições.
O direito à propriedade coletiva de suas terras é reconhecido em vários países tais como Argentina, Bolívia, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru. Países como Bolívia, Panamá e Paraguai têm também o
direito de participar de forma econômica, social e política da vida da nação. Seu direito à educação intercultural está
consagrado em países como Argentina, Bolívia, Nicarágua, Paraguai. Em países como Bolívia, Colômbia, Paraguai, e
Peru,  estas  comunidades  são  titulares  também  do  direito  de  definir  livremente  seus  sistemas  organizativos  e
institucionais. Além disto, as comunidades indígenas são titulares de mecanismos que podem exercer na defesa de
seus direitos na qualidade de coletividades em países como Brasil, Colômbia, Equador. Da mesma forma, em países
como Bolívia, Nicarágua e Colômbia são reconhecidos direitos ao povo afro-boliviano, às comunidades da Costa Caribe
e à  comunidade afro-colombiana,  respectivamente.  Cf. Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek.  Vs.  Paraguai,
parágrafo 14, y Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênese) Vs.
Colômbia, parágrafo 347. Consultar também: artigos 62 e 63 da Constituição Nacional do Paraguai; artigo 75.17 da
Constituição  de  Argentina;  artigos  30  e  32  da  Constituição  da  Bolívia;  artigo  9  da  Lei  Orgânica  de  Garantias
Jurisdicionais e Controle Constitucional; artigos 107 e 121 da Constituição da Nicarágua; artigo 231 da Constituição do
Brasil;  artigo 329 da Constituição Política da Colômbia;  Sentença C-463/14 da Corte Constitucional  de Colômbia;
Sentença  T-704/06 da  Corte Constitucional da Colômbia; Sentença da Sala Primeira do Tribunal Constitucional do
Peru, Ucayali Comunidade Nativa Sawawo Hito 40 representada por Juan García Campos, Proc. N° 04611-2007-PA/TC
de 9 de abril de 2010, parágrafos 8 e 9; artigos 124 e 127 da Constituição do Panamá, e artigos 1 e 2 da Lei Nº 6172
Lei indígena da Assembleia Legislativa da República da Costa Rica.
136  Com relação à dimensão coletiva da vulnerabilidade, por exemplo, o Decreto 4633 de 2011 da Presidência da
República da Colômbia “Por meio do qual são determinadas medidas de assistência, atendimento, reparação integral e
de restituição de direitos territoriais às vítimas pertencentes aos Povos e Comunidades indígenas”, informa em seu
artigo 42 que, para fins do Decreto, um dano coletivo se produz “quando a ação viola a dimensão material e imaterial,
os direitos e bens dos povos e comunidades indígenas como sujeitos coletivos de direitos […], o que implica um olhar
holístico  dos  danos  e  destinações  que  estas  violações  ocasionarem.  A  natureza  coletiva  do  dano  se  verifica
independentemente  da  quantidade  de  pessoas  individualmente  afetadas.  Ocorrem danos  coletivos,  entre  outros,
quando forem sistematicamente vulnerados os direitos dos integrantes da coletividade  pelo  fato de ser parte da
mesma”.
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proteção de seus direitos humanos e os de seus integrantes, não sendo necessário que cada
um destes últimos se apresente individualmente para este fim.

ii) Sindicatos, federações e confederações – Análise do artigo 8 do Protocolo de 
San Salvador

85. O Protocolo de San Salvador foi adotado em 17 de novembro de 1988, entrou em vigor
em 16 de novembro de 1999 e nesta data foi ratificado por 16 Estados137. Os direitos sindicais
estão consagrados no artigo 8 do Protocolo nos seguintes termos:

1. Os Estados partes garantirão:
a.  o  direito  dos  trabalhadores  de  organizar  sindicatos  e  se filiar  ao  de  sua escolha,  para  a  proteção  e
promoção de  seus  interesses.  Como projeção  deste  direito, os  Estados  partes  permitirão  aos  sindicatos
formar federações e confederações nacionais e se associar às já existentes, bem como a formar organizações
sindicais  internacionais  e  se  associar  a  de  sua  escolha.  Os  Estados  partes  também permitirão  que  os
sindicatos, federações e confederações funcionem livremente;
b. o direito à greve.
2. O exercício dos direitos enunciados anteriormente somente pode estar sujeito às limitações e restrições
previstas  pela  lei,  sempre  que  estes  forem  próprios  de  uma  sociedade  democrática,  necessários  para
salvaguardar  a  ordem pública,  para  proteger  a  saúde ou  a  moral  públicas,  bem como os  direitos  e  as
liberdades dos demais. Os membros das forças armadas e de polícia, da mesma forma que os de outros
serviços públicos essenciais, estarão sujeitos às limitações e restrições que a lei impuser.
3. Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a um sindicato. (Sublinhado fora do texto)

86. A  este  respeito,  a  Corte  reitera  que  tem  competência  para  decidir  sobre  casos
contenciosos sobre os direitos contidos no artigo 8.1.a em virtude do disposto no artigo 19.6
do Protocolo. Na verdade, este último permite a aplicação do sistema de pedidos individuais
regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana se os direitos sindicais ou o
direito à educação (artigo 13 do Protocolo) foram violados por uma ação ou omissão imputável
diretamente a um Estado Parte do Protocolo138.

87. Até o momento, a Corte não teve a oportunidade para se pronunciar sobre alegadas
violações dos referidos  direitos  sindicais.  Entretanto,  em um caso  relativo  a  um dirigente
sindical, o Tribunal teve oportunidade de fazer referência ao “indicado no Protocolo de San
Salvador […] e na Convenção No. 87 da OIT relativa à Liberdade Sindical e à Proteção do
Direito de Filiação […], que em seus artigos 8.1.a e 11, respectivamente, incluem a obrigação
do Estado de permitir que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente”139. 

88. Por outro lado, a Corte nota que a redação do artigo 8.1.a do Protocolo é ambígua, já
que não fica claro se confere ou não titularidade de direito aos sindicatos, às federações e às
confederações. Para responder esta pergunta, o Tribunal considera relevante se referir  aos
métodos de interpretação mencionados anteriormente (supra parágrafos 35 e 36). Assim, a
Corte analisará o alcance do artigo 8.1.a, relativo aos termos “como projeção deste direito” e
“permitir”. Para tanto, a Corte interpretará a referida disposição de boa-fé, em conformidade
com o sentido corrente que tiver que ser atribuído a seus termos vistos em seu contexto e
levando em conta o objeto e finalidade do Protocolo de San Salvador (supra parágrafos 35 e
36).

89. Com relação ao sentido corrente dos termos (supra parágrafo 37), a Corte destaca que
o referido artigo 8.1.a do Protocolo faz uma aparente diferenciação entre os trabalhadores, de
um lado, e os sindicatos, as federações e a confederações, de outro. Inicialmente, tal artigo

137  Os Estados que ratificaram o Protocolo são: Argentina,  Bolívia,  Brasil,  Colômbia,  Costa Rica, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai (Departamento de
Direito Internacional da OEA, Informação Geral do Tratado).
138  Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 01 de setembro de 2015. Série C No. 298, parágrafo 234.
139  Caso Huilca Tecse Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 03 de março de 2005. Série C No.
121, parágrafo 74.
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indica que se deve “garantir” o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e se filiar ao
de sua escolha e, depois disto,  diz  que como projeção deste direito, “será permitido”  aos
sindicatos, às federações e às confederações seu livre funcionamento e aos sindicatos, além
disto, associar-se.

90. A Corte passará a determinar se o uso dos termos “projetar” e “permitir” tem um efeito
determinante para negar o surgimento de direitos subjetivos em favor dos sindicatos,  das
federações e das confederações. O Tribunal nota que, segundo o dicionário da Real Academia
da Língua, “permitir”, “projeção” e “projetar” têm diferentes significados. As acepções de tais
palavras  mais  próximas  ao  conteúdo  do  artigo  8.1.a  seriam:  i)  permitir:  “tornar  algo
possível”140; ii) projeção: “ação e efeito de projetar ou ressonância ou alcance de um fato ou
das qualidades de uma pessoa”141 e iii) projetar: “idealizar, traçar ou propor o plano e os meios
para a execução de algo ou tornar visível sobre um corpo ou uma superfície a figura ou a
sombra de outro”142.

91. De acordo com o sentido corrente dos termos, a Corte entende então que quando o
artigo informa que os Estados “permitirão”, o que a norma busca é que os Estados tornam
possível o livre funcionamento dos sindicatos, das federações e confederações, bem como que
se  associem  e  formem  federações  e  confederações  nacionais  e  organizações  sindicais
internacionais.  Esse  livre  funcionamento  implica  que  estas  organizações  coletivas  têm  a
capacidade  de,  por  exemplo,  criar  seus  próprios  estatutos,  eleger  representantes  ou
administrar  suas  finanças.  Da  mesma  forma,  associar-se  e  formar  outras  organizações
coletivas também supõe que têm a capacidade para realizar estes atos. A capacidade de agir
implica  a  existência  da  personalidade  jurídica  dos  sindicatos,  das  federações  e  das
confederações. Isso leva a Corte a concluir  que o uso do término “permitir”  no âmbito do
artigo 8 do Protocolo pressupõe então que os sindicatos, as federações e as confederações
constituem pessoas jurídicas distintas de seus associados com capacidade diferente a deles
para contrair obrigações e adquirir e exercer direitos, tais como, ao livre funcionamento. Além
disto,  as  organizações  sindicais  teriam  o  direito  de  se  associar  e  formar  federações  e
confederações nacionais e organizações sindicais internacionais.

92. Somado ao anterior, quando o artigo 8.1.a indica que “como projeção” do direito dos
trabalhadores,  o  Estado  permitirá  aos  sindicatos,  às  federações  e  às  confederações  agir
livremente,  bem  como  aos  sindicatos  se  associar  e  formar  federações  e  confederações
nacionais,  e organizações sindicais internacionais, o que a norma faz é dar um alcance ao
direito dos trabalhadores mais amplo que apenas o fato de poder organizar sindicatos e se
filiar ao de sua escolha. Isto ele consegue especificando os meios mínimos através dos quais
os Estados garantirão o exercício de tal  direito. Consequentemente, o direito que a norma
consagra em favor dos trabalhadores constitui um marco através do qual são gerados direitos
mais  específicos com relação aos sindicatos,  federações e confederações como sujeitos de
direitos autônomos, cuja finalidade é permitir que sejam interlocutores de seus associados,
fornecendo através desta função uma proteção mais extensa e o gozo efetivo do direito dos
trabalhadores.

93. Com relação a uma interpretação sistemática, a Corte observa que o caput do artigo 8
do Protocolo é “direitos sindicais”. Neste sentido, o âmbito de aplicação de tal disposição faz
referência aos direitos relativos à atividade sindical que nasce da vontade dos indivíduos de se
associar e se materializa na criação de sindicatos que, por sua vez, podem se associar entre si
e criar federações, confederações ou organizações sindicais, cujo funcionamento deve ser livre

140  Real  Academia  da  Língua,  Dicionário  da  língua  espanhola,  Edição  do  tricentenário  http://dle.rae.es/?
w=permitir&m=form&o=h.
141  Real  Academia  da  Língua,  Dicionário  da  língua  espanhola,  Edição  do  tricentenário  http://dle.rae.es/?
w=proyecci%C3%B3n&o=h.
142  Real  Academia  da  Língua,  Dicionário  da  língua  espanhola,  Edição  do  tricentenário  http://dle.rae.es/?
w=proyectar&m=form&o=h.

http://dle.rae.es/?w=proyectar&m=form&o=h
http://dle.rae.es/?w=proyectar&m=form&o=h
http://dle.rae.es/?w=proyecci%C3%B3n&o=h
http://dle.rae.es/?w=proyecci%C3%B3n&o=h
http://dle.rae.es/?w=permitir&m=form&o=h
http://dle.rae.es/?w=permitir&m=form&o=h
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para ser efetivo. Neste sentido, o caput engloba os direitos reconhecidos na norma, a saber, o
dos trabalhadores de organizar sindicatos e se afiliar  ao de sua escolha, bem como o dos
sindicatos de se associar e o dos sindicatos, das federações e das confederações de funcionar
livremente. Além disto, embora as demais versões originais tenham o mesmo caput143, a Corte
constata que a versão em inglês indica “Trade Union Rights”, o que poderia se entender no
sentido já descrito neste parágrafo, mas também como os direitos reconhecidos aos sindicatos.

94. Além disto,  como se  mencionou anteriormente  (supra parágrafo  44),  no  marco  da
interpretação sistemática de uma norma estão incluídos não só o texto do tratado ao que
pertence, mas também o sistema dentro do qual se inscreve. Consequentemente, a Corte
observa que o artigo 45.c da Carta da OEA144 contém o reconhecimento da personalidade
jurídica das associações de trabalhadores e as de empregadores e consagra a proteção de sua
liberdade  e  independência.  Ademais,  o  artigo  45.g  do  mesmo  instrumento  faz  um
reconhecimento da contribuição dos sindicatos à sociedade. Na verdade, tal artigo estabelece
que:

“Os Estados membros, convencidos de que o homem somente pode alcançar a plena realização de suas
aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e paz verdadeira,
decidem envidar todos os seus esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos: […] 
c) Os empregadores e os trabalhadores, tanto rurais quanto urbanos, têm o direito de se associar livremente
para a defesa e promoção de seus interesses, incluindo o direito de negociação coletiva e o de greve por
parte dos trabalhadores, o reconhecimento da personalidade jurídica das associações e a proteção de sua
liberdade e independência, tudo de acordo com a respectiva legislação […]
g)  O  reconhecimento  da  importância  da  contribuição  das  organizações,  tais  como  os  sindicatos,  as
cooperativas  e associações culturais,  profissionais,  de negócios,  de bairros e municipais,  para  a vida  da
sociedade e para o processo de desenvolvimento”. (Sublinhado fora do texto)

95. Por outra lado, a Corte reitera que o Protocolo de San Salvador é parte da Convenção
Americana e o  princípio pro persona  está contido nela. Nesta ordem de ideias,  o Tribunal
lembra que de acordo com tal princípio, ao se interpretar o artigo 8.1.a do Protocolo deve-se
optar pela interpretação que for mais garantidora e que, portanto, não exclua ou limite o efeito
que  podem ter  outros  instrumentos  como a  Carta  da  OEA.  De  acordo  com o  sustentado
anteriormente,  o  artigo  45.c  deste  instrumento  reconhece  direitos  às  associações  de
empregadores  e  àquelas  de  trabalhadores.  Da  mesma  forma,  o  artigo  10  da  Carta
Democrática145 propõe,  através  de  sua  remissão  à  Declaração  da  OIT146,  pelo  respeito  da
liberdade sindical, que engloba não apenas o direito dos trabalhadores de se associar, mas
também o direito das associações por eles constituídas de funcionar livremente.

96. A este respeito, a Corte reitera que “a liberdade de se associar  e a persecução de
determinados fins coletivos são indivisíveis, de modo que uma restrição das possibilidades de
se associar representa diretamente, e na mesma medida, um limite ao direito da coletividade
de alcançar os fins que se propõe. Daí, a importância de adequação com a Convenção do
regime legal aplicável aos sindicatos e das ações do Estado, ou que ocorram com tolerância

143  A Corte constata que o caput é o mesmo nas demais versões autênticas do texto. Em inglês: Trade Union
Rights; em português: Direitos sindicais e em francês: Droits syndicaux. 
144  Carta da Organização  dos Estados Americanos.  Adotada em Bogotá,  Colômbia  em 30 de abril  de 1948.
Entrada em vigor em treze dezembro de 1951.
145  O  artigo  10  da  Carta  Democrática  Interamericana  estabelece  que:  “A  promoção  e  o  fortalecimento  da
democracia requerem o exercício pleno e eficaz dos direitos dos trabalhadores e a aplicação de normas trabalhistas
básicas,  tal  como estão consagradas na Declaração da Organização Internacional  do Trabalho  (OIT)  relativa  aos
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Acompanhamento, adotada em 1998, bem como em outras
convenções básicas afins da OIT. A democracia se fortalece com a melhoria das condições de trabalho e a qualidade
de vida dos trabalhadores do Hemisfério”. Carta Democrática Interamericana, Vigésimo oitavo período extraordinário
de sessões 11 de setembro de 2001, Lima, Peru.
146  A Declaração da OIT estabelece que os membros de tal organização estão comprometidos em respeitar e
promover os princípios relativos aos seguintes direitos fundamentais: “liberdade de associação e a liberdade sindical e
o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório;  a  abolição  efetiva  do  trabalho  infantil  e  a  eliminação  da  discriminação  em matéria  de  emprego  e
ocupação”. Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu acompanhamento,
adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua octogésima sexta reunião, Genebra, 18 de junho de 1998.
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deste, que possam tornar inoperante este direitos na prática”147. De acordo com o anterior, o
Tribunal  entende  que  a  proteção  dos  direitos  dos  sindicatos,  das  federações  e  das
confederações  é  indispensável  para  salvaguardar  o  direito  dos  trabalhadores  de  organizar
sindicatos  e de se filiar  ao de sua escolha.  Por  sua própria  natureza,  tais  entes coletivos
buscam ser interlocutores por meio dos quais são protegidos e promovidos os interesses de
seus associados, bem como a não proteção de seus direitos significaria um impacto de maior
intensidade em seus associados,  já que afetaria ou limitaria  o gozo efetivo do direito dos
trabalhadores de se organizar coletivamente. 

97. Consequentemente,  a  Corte considera que a interpretação mais  favorável  do artigo
8.1.a leva a entender que ali são consagrados direitos em favor dos sindicatos, das federações
e das confederações, dado que são interlocutores de seus associados e buscam salvaguardar e
zelar por seus direitos e interesses. Chegar a uma conclusão diferente implicaria  excluir  o
efeito da Carta da OEA e, portanto, desfavorecer o gozo efetivo dos direitos nela reconhecidos.

98. Com relação ao objeto e finalidade do Protocolo de San Salvador, a Corte nota que o
preâmbulo  de  tal  instrumento  indica  que  a  finalidade  dos  protocolos  para  a  Convenção
Americana é a “de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e
liberdades”. Ressalta também a importância de reafirmar, desenvolver, aperfeiçoar e proteger
os  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  em  função  da  consolidação  da  democracia  na
América, “bem como o direito de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e de
dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais”. O preâmbulo afirma que o ideal do ser
humano livre pode ser realizado apenas através da criação das “condições que permitam que
cada  pessoa goze  de  seus  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais,  tanto  quanto  de  seus
direitos  civis  e  políticos”.  Da  mesma  forma,  sustenta  que  a  vigência  dos  direitos  civis  e
políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais têm uma estreita relação e “as diferentes
categorias  de  direitos  constituem  um  todo  indissolúvel,  que  encontra  sua  base  no
reconhecimento  da  dignidade  da  pessoa  humana,  razão  pela  qual  exigem  uma  tutela  e
promoção permanente com o objetivo de alcançar sua vigência plena”. Do anterior, decorre
que a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais que se pretende alcançar com o
Protocolo de San Salvador busca salvaguardar não apenas a dignidade humana, mas também,
e em igual medida, a democracia e os direitos dos povos do continente.

99. A  Corte  recorda  que  o  sentido  corrente  que  for  atribuído  aos  termos  deve  ser
interpretado com relação ao contexto, objeto e finalidade do Protocolo. Consequentemente, m
razão do exposto nos parágrafos anteriores, a Corte considera que uma interpretação de boa-
fé do artigo 8.1.a implica concluir que este confere titularidade dos direitos estabelecidos em
tal artigo às organizações sindicais. Esta interpretação implica também um maior efeito útil do
artigo 8.1.a, reforçando com isso a igual importância que tem para o sistema interamericano a
vigência dos direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais.

100. Por outro lado, a Corte considera relevante fazer uso dos trabalhos preparatórios do
artigo  19  do  Protocolo  de  San  Salvador  como meio  complementar  de  interpretação  para
confirmar o sentido do artigo 8.1.a resultante da interpretação que se acaba de fazer. Embora
o  artigo  19.6  contemple  os  meios  pelos  quais  serão  protegidos  os  direitos  contidos  no
Protocolo e, portanto, não se pode retirar do mesmo a titularidade de direitos dos sindicatos,
das  federações  e  das  confederações,  de  seus  trabalhos  preparatórios  pode-se  concluir  a
intenção  de  garantir  os  direitos  das  organizações  sindicais  como  direitos  de  exigibilidade
imediata  através  do  sistema  interamericano148.  Isto  se  constata  como  os  trabalhos

147  Caso Huilca Tecse Vs. Peru, parágrafo 70.

148  Os  trabalhos  preparatórios  do  Protocolo  evidenciam que  na  adoção  dos  meios  de  proteção  dos  direitos
consagrados em dito instrumento, a proposta da Comissão Interamericana diferenciava entre dois tipos de meios: o
sistema de pedidos individuais para aqueles direitos denominados de exigibilidade imediata e um sistema de relatórios
para os demais direitos. A proposta finalmente adotada, e estabelecida no artigo 19, “contém estas duas ideias”.
Exposição feita pela Presidente do Grupo de Trabalho encarregado de estudar o projeto de Protocolo Adicional, Anexo
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preparatórios  indicam que se acordou que o sistema de pedidos  se limitaria  “somente ao
direito de associações e liberdade sindical e à liberdade de educação”149, excluindo-se o direito
de greve. A referência a “associações” no lugar de a “associação implicitamente descreve os
dois  tipos  de  associações  que  surgem do  artigo,  a  saber,  as  dos  trabalhadores  e  as  das
organizações sindicais. Por outro lado, a menção à “liberdade sindical” para fins do Protocolo
de San Salvador cobre o direito das organizações de trabalhadores de constituir federações e
confederações,  bem como o direito  de se filiar  às  mesmas,  e o de qualquer  organização,
federação ou confederação de se filiar a organizações internacionais de trabalhadores150.

101. Além disto, a Corte considera que a obrigação geral que os Estados têm de garantir os
direitos sindicais contidos no artigo 8.1.a do Protocolo se traduz nas obrigações positivas de
permitir  e  incentivar  a  geração  das  condições  aptas  para  que  tais  direitos  possam  ser
realizados  efetivamente.  Neste  sentido,  a  Corte  recorre  à  Convenção  87  da  OIT  para
mencionar exemplos que ilustram as obrigações positivas que surgem da obrigação geral de
garantir  os  direitos  reconhecidos  aos  sindicatos,  às  federações  e  às  confederações.  Neste
sentido, a Corte nota que o artigo 3.1 da Convenção estabelece o direito das organizações de
trabalhadores de “redigir  seus estatutos  e regulamentos administrativos,  o  de eleger  seus
representantes,  o  de  organizar  sua  administração  e  suas  atividades  e  o  de  elaborar  seu
programa de ação”151.

102. Em consonância com o anterior, a obrigação geral dos Estados de respeitar os direitos
implica as obrigações negativas de se abster de criar barreiras tais como legais ou políticas
tendentes a impedir os sindicatos, as federações e as confederações a possibilidade de gozar
de um livre funcionamento e, além disto, aos sindicatos a possibilidade de se associar. Neste
sentido, a Corte observa que o referido artigo 3.2 da Convenção N° 87 estabelece que “as
autoridades  públicas  deverão  se  abster  de  qualquer  intervenção  que  tenha  a  tendência  a
limitar [os direitos reconhecidos no item 1 do artigo] ou a entorpecer seu exercício legal”152.

103. Por  outro  lado,  o  Tribunal  lembra  que,  em razão  do  disposto  pelo  artigo  19.6  do
Protocolo, somente poderia se aplicar o sistema de pedidos individuais aos direitos contidos
nos artigos 8.1.a e 13. Assim, a Corte somente teria competência para conhecer dos casos em
que  os  sindicatos,  as  federações  e  as  confederações  recorram  perante  o  sistema
interamericano buscando a proteção dos direitos que lhes são reconhecidos no artigo 8.1.a
quando se alegar que estes foram violados por uma ação imputável diretamente a um Estado

II ao Relatório da Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos sobre o Projeto de Protocolo Adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,  Culturais  e Sociais,  OEA/Ser.  G,  CP/doc.
1938/88, 17 outubro de 1988.
149  Relatório da Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos sobre o projeto de Protocolo Adicional à Americana
sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, culturais e sociais, OEA/Ser. G, CP/doc. 1938/88, 17
outubro de 1988, p. 45
150  Cf. Artigo 5 da Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de filiação, 1948 (núm. 87),
entrada em vigor: 04 julho 1950; Adoção: San Francisco, 31ª reunião CIT 09 julho 1948. 
151  Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de filiação, 1948 (núm. 87), entrada em
vigor: 04 julho 1950; Adoção: San Francisco, 31ª reunião CIT 09 julho 1948.

Da mesma forma, a Corte observa que o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, cujo mandato é o de determinar
se uma situação concreta se ajusta aos princípios de liberdade sindical e de negociação coletiva, emitiu várias decisões
nas quais se refletem obrigações em sentido similar. Cf. OIT, A liberdade sindical Recopilação de decisões e princípios
do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT, quinta edição 2006, parágrafos 389, 391, 466,
495, 512, 860, 861 e 984. 
152  Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de filiação, 1948 (núm. 87), entrada em
vigor: 04 julho 1950; Adoção: San Francisco, 31ª reunião CIT 09 julho 1948.

Igualmente, a Corte observa que várias decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT refletem obrigações
em sentido similar. Cf. OIT. Resolução do Comitê de Liberdade Sindical no Caso No. 1569 “Queixas contra o Governo
do Panamá apresentadas pela Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL), pelo Sindicato de
Trabalhadores do Instituto de Recursos Hidráulicos e Eletricidade (SITIRHE) e Sindicato de Trabalhadores do Instituto
Nacional de Telecomunicações (SITINTEL)”, parágrafo 143.3;  Cf. Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá. Mérito,
Reparações e Custas.  Sentença de 2 de fevereiro  de 2001. Série  C No. 72, parágrafos 162, 170 a 172; OIT,  A
liberdade sindical Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração
da OIT, quinta edição 2006, parágrafos 147, 130, 178, 190 e 391. 
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Parte do Protocolo. De acordo com o anterior, a titularidade de direitos e o acesso ao sistema
interamericano  estariam limitados  às  organizações  sindicais  constituídas  ou  operantes  nos
Estados  que  ratificaram  o  Protocolo,  já  que  as  obrigações  ali  dispostas  não  podem  ser
extensivas aos Estados que não tiverem declarado sua vontade de assumi-las.  

104. A Corte  considera  relevante  se  referir  também ao direito  de greve estabelecido no
artigo 8.1.b do Protocolo. A Corte não é competente para conhecer de casos em que se alegue
que tal direito foi vulnerado, uma vez que, como se mencionou, o artigo 19.6 do Protocolo
somente lhe confere competência  sobre os direitos sindicais  contidos no artigo 8.1.a.  Não
obstante  o  anterior,  a  Corte  lembra  que,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  1  do
Protocolo  de  San  Salvador,  os  Estados  Parte  devem adotar  as  medidas  necessárias  para
alcançar de forma progressiva a efetividade plena deste direito.

105. Em  razão  do  anteriormente  exposto,  a  Corte  concluiu  a  titularidade  dos  direitos
estabelecidos no artigo 8.1.a do Protocolo dos sindicatos, das federações e das confederações,
o que lhes permite se apresentar perante o sistema interamericano na defesa de seus próprios
direitos.  Agora então,  neste ponto,  a Corte  considera relevante lembrar que em razão do
disposto  pelo  artigo  44  da  Convenção  Americana,  os  sindicatos,  as  federações  e  as
confederações legalmente reconhecidos em um ou mais Estados Parte da Convenção, façam
ou não parte do Protocolo de San Salvador, podem apresentar pedidos individuais perante a
Comissão Interamericana em representação de seus associados, em caso de uma presumida
violação dos direitos de seus membros por um Estado Parte da Convenção Americana. 

VII.
EXERCÍCIO DOS DIREITOS DAS PESSOAS FÍSICAS ATRAVÉS DAS PESSOAS

JURÍDICAS 

106. A Corte estabeleceu nesta Opinião Consultiva que as pessoas jurídicas não são titulares
de direitos perante o sistema interamericano (supra parágrafo 70), salvo nas duas situações
particulares descritas no capítulo anterior. Por esta razão, embora as perguntas número 4 e 5
propostas pelo Estado do Panamá (supra parágrafo 3) se relacionem exclusivamente a direitos
das pessoas jurídicas, esta Corte constata que o Estado do Panamá também está interessado
em  que  se  analise  “a  proteção  de  direitos  humanos  das  pessoas  físicas  por  meio  de
organizações não governamentais ou pessoas jurídicas” (supra parágrafo 1). Com este fim, em
primeiro  lugar,  a  Corte  reiterará  sua  jurisprudência  sobre  a  matéria.  Em segundo  lugar,
estudará o caráter inerente ao ser humano de alguns dos direitos humanos reconhecidos na
Convenção Americana,  bem como alguns dos direitos que podem ser reconhecidos a uma
pessoa física através de sua participação em uma pessoa jurídica. 

107. Como  se  informou  anteriormente,  este  Tribunal  reiterou  que  embora  a  figura  das
pessoas jurídicas não tenha sido reconhecida expressamente pela Convenção Americana, isto
não restringe a possibilidade de que em determinadas hipóteses, o indivíduo que exercer seus
direitos através delas possa recorrer ao sistema interamericano para fazer valer seus direitos
fundamentais, mesmo quando os mesmos estiverem cobertos por uma figura ou ficção jurídica
criada pelo mesmo sistema jurídico153. 

108. Na  verdade,  este  Tribunal  ressalta  a  existência  de  determinados  direitos  que  são
inerentes e exclusivos ao ser humano, de forma que seu exercício somente pode ser realizado
de forma pessoal, o que os excluiria de uma potencial análise no âmbito de um caso em que se
alegar  a  violação  de  direitos  cuja  titularidade  reside  também nas  pessoas  físicas,  mas  o
exercício  dos  quais  tenha  sido  feito  através  de  uma  pessoa  jurídica.  A  este  respeito,  o
Preâmbulo da Convenção Americana, do sistema interamericano, estabeleceu que dos direitos
reconhecidos aos seres humanos decorre  o caráter essencial  dos mesmos.  Por  isso,  estes

153  Cf.  Caso  Cantos  Vs.  Argentina,  parágrafo  29,  e  Caso  Granier  e  outros  (Radio  Caracas  Televisión)  Vs.
Venezuela, parágrafo 146.
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direitos “não nascem do fato de ser nacional de determinado Estado, e sim que têm como
fundamento  os atributos  da  pessoa humana”154.  A  existência  dos  direitos  reconhecidos  na
Convenção corresponde à natureza própria dos seres humanos como sujeitos de direitos. Esta
afirmação encontra seu fundamento em diferentes postulados da Convenção Americana, que
fixam o sentido  fundamental  dessa  imanência.  Assim,  enquanto  o  artigo  5  da  Convenção
menciona a importância de entender a dignidade humana como um elemento intrínseco do ser
humano, o artigo 29 do mesmo instrumento diz que “nenhuma disposição da […] Convenção
pode ser interpretada no sentido de […] c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes
ao ser humano”.

109. A este respeito,  a Corte considera que a inerência  e inalienabilidade se referem ao
atributo que se manifesta de um direito em razão de sua conexão inseparável da natureza do
ser humano155. Na verdade, este Tribunal considera que há direitos cujo exercício somente
pode ser realizado pessoalmente pela pessoa física titular  deles, porque tal  gozo implica a
existência de um vínculo entre a natureza humana e o próprio direito156. Assim, por exemplo, a
Corte sustentou que “para fins de interpretação do artigo 4.1 [da Convenção], a definição de
pessoa está baseada nas menções que são feitas no tratado com relação à ‘concepção’ e ao
‘ser humano’, termos cujo alcance deve ser avaliado a partir da literatura científica”157.

110. O anterior está em harmonia com a conclusão a que se chegou esta Corte frente a
impossibilidade  das  pessoas  jurídicas  de  recorrer  de  forma  direta  perante  o  sistema
interamericano  (supra parágrafo  70),  além  das  duas  situações  particulares  descritas
anteriormente (supra parágrafos 72 e 105), e que se refere à ideia de que os direitos humanos
consagrados  na  Convenção  estão  dispostos  para  a  proteção  de  pessoas  físicas  e  não  de
pessoas jurídicas. Entretanto,  é necessário esclarecer que cada direito implica uma análise
distinta quanto a seu conteúdo e forma de realização.  Assim, enquanto alguns direitos se
relacionam diretamente com as funções vitais dos seres humanos ou com as funções físicas ou
psicológicas do corpo humano, tais como o direito à vida, à liberdade pessoal ou à integridade
pessoal, outros se vinculam com a relação entre os seres humanos e a sociedade. Exemplos
desta última relação seriam os direitos à propriedade privada, associação, nacionalidade, entre
outros. Estes últimos seriam o tipo de direitos que poderiam ser objeto da análise mencionada
nos parágrafos anteriores.

154  Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
155  A este respeito, ver: Sentença C-284/15 da Corte Constitucional da Colômbia, parágrafo 5.3.3.5.
156  Em sentido similar,  o Tribunal Constitucional do Peru declarou que “sendo constitucionalmente legítimo o
reconhecimento de direitos fundamentais  sobre as pessoas jurídicas,  convém contextualizar  que tal  consideração
tampouco significa nem deve ser interpretada como que todos os atributos, faculdade e liberdades reconhecidas sobre
a pessoa física sejam os mesmos que correspondem à pessoa jurídica”. EXP. N° 4972-2006-PA/TC, La Liberdade,
CORPORACIÓN MEIER S.A.C. E PERSOLAR S.A.C. 

Da mesma forma, a Suprema Corte de México indicou que “embora o vocábulo "pessoa" contido no artigo 10.
da  Constituição  Política  dos  Estados  Unidos  Mexicanos  inclui  as  pessoas  jurídicas,  a  titularidade  dos  direitos
fundamentais dependerá necessariamente da natureza do direito em questão e, se for o caso, da função ou atividade
daquelas. Nessa medida, o julgador determinar, em cada caso concreto, se um direito lhes cabe ou não, pois, embora
existam  direitos  que  sem  maior  problema  de  argumentação  lhes  podem  ser  atribuídos,  por  exemplo,  os  de
propriedade, de acesso à justiça ou de devido processo,  existem outros que,  evidentemente, cabem somente às
pessoas físicas, ao se referir a aspectos de índole humana como são os direitos fundamentais à saúde, à família ou à
integridade física”. Suprema Corte de Justiça da Nação, CONTRADIÇÃO DE TESE 360/2013, Data de resolução: sessão
de 21/04/2014. 

A Corte Constitucional da Colômbia também manifestou que “para os fins relacionados com a titularidade da
ação de tutela, deve-se entender que existem direitos fundamentais que se referem exclusivamente à pessoa humana,
como o direito à vida e a exclusão da pena de morte (artigo 11); proibição de desaparecimento forçado, torturas,
tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (artigo 12); o direito à intimidade familiar (artigo 15); entre
outros. Mas outros direitos já não são exclusivos dos indivíduos isoladamente considerados, mas também quando
estão inseridos em grupos e organizações, cuja finalidade seja especificamente a de defender determinados âmbitos
de  liberdade ou realizar  os interesses comuns.  Consequentemente,  em princípio,  é  necessário  tutelar  os direitos
constitucionais  fundamentais  das  pessoas  jurídicas,  não  por  si,  mas  como  veículo  para  garantir  os  direitos
constitucionais fundamentais das pessoas físicas, no caso concreto, a critério razoável do Juiz da Tutela”. Sentença no.
T- 411/92 da Corte Constitucional da Colômbia.
157  Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, parágrafo 176.
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111. A partir do exposto anteriormente, a Corte considerou necessário fazer uma distinção
para  estabelecer  quais  situações  poderão  ser  analisadas  por  este  Tribunal  no  âmbito  da
Convenção Americana158, quando nos casos se alegar que o direito foi exercido através de uma
pessoa  jurídica.  De  maneira  geral,  sustentou  que  em muitas  situações  “os  direitos  e  as
obrigações atribuídos às pessoas jurídicas são resolvidos em direitos e obrigações das pessoas
físicas que as constituem ou que atuam em seu nome ou representação”159. Assim, os direitos
que as pessoas jurídicas gozam em sede interna nos Estados Parte da Convenção Americana
(supra parágrafo  64),  em  alguns  casos,  não  lhe  são  exclusivos.  Pelo  contrário,  o
reconhecimento  dos  direitos  às  pessoas  jurídicas  pode  implicar  direta  ou  indiretamente  a
proteção dos direitos humanos das pessoas físicas associadas. 

112. Neste sentido, para admitir quais destas situações poderiam ser analisadas no âmbito
da Convenção Americana, a Corte recorda que examinou a presumida violação de direitos de
sujeitos em sua qualidade de acionistas160  e de trabalhadores161, com o entendimento de que
as supostas afetações estão dentro do alcance de sua competência. Assim, por exemplo, em c
casos como Ivcher Bronstein Vs. Peru, Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador, Perozo y
otros Vs. Venezuela, e Granier e outros Vs. Venezuela, foi realizada tal análise relativa a atos
que afetaram as pessoas jurídicas das quais eram sócios162. Até o momento, este Tribunal
somente conheceu de casos em que o exercício do direito foi realizado através de pessoas
jurídicas com relação ao direito à propriedade e ao direito à liberdade de expressão. 

113. Com relação ao direito à propriedade privada163, a jurisprudência da Corte abordou duas
situações  diferentes.  A  primeira,  relativa  aos  casos  em  que  reconheceu  o  direito  de
propriedade coletiva do qual são titulares as comunidades indígenas e tribais como o fez pela
primeira vez no Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador (supra parágrafo 74),
posteriormente, na sentença  Caso dos Povos Indígenas Kuna de Madungandí e Emberá de
Bayano e sus Membros Vs. Panamá, e de forma mais recente, nos casos Comunidade Garífuna
Triunfo Da Cruz e Sus Membros Vs. Honduras e Caso Comunidade Garífuna De Punta Piedra e
Sus Membros Vs. Honduras (supra parágrafo 76). 

114. A segunda situação na qual a Corte se pronunciou sobre o direito à propriedade privada
foi  para  diferenciar  os  direitos  dos  acionistas  de  uma  empresa  dos  da  própria  empresa,
informando que as leis internas conferem aos acionistas determinados direitos diretos, como
os de receber os dividendos acordados, assistir e votar nas assembleias gerais e receber parte
dos  ativos  da  companhia  no  momento  de  sua  liquidação,  entre  outros164.  Nesse  sentido,

158  Cf. Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares, parágrafo 29,  Caso Granier e outros (Radio Caracas
Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 146.
159  

Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares, parágrafo 27, e  Caso Granier e outros (Radio Caracas
Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 54.
160  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2001. Série C
No. 74, parágrafos 123, 125, 138 e 156, Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo
19.
161  Cf. Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá.  Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de fevereiro de
2001. Série C No.72, parágrafos 109, 110, y 130, Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela,
parágrafo 19.
162  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas, parágrafos 119 a 131,  Caso Granier e
outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 146.  
163  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas, parágrafos 119 a 131, e  Caso Chaparro
Álvarez  e  Lapo  Íñiguez.  Vs.  Equador.  Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas.  Sentença  de  21  de
novembro de 2007. Série C No. 170, parágrafos 173 e 218.

Artigo 21 da Convenção “Direito à Propriedade. 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A Lei
pode subordinar tal uso e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante pagamento de indenização justa, por
motivos de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e segundo as formas estabelecidas pela lei. 

3. Tanto a usura quanto qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser proibidas pela
lei”.
164  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas, parágrafo 127, Caso Granier e outros (Radio
Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 338.
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estabeleceu que para determina se existiu uma violação ao direito de propriedade dos sócios,
é  necessário  que  esteja  provado  claramente  o  prejuízo  que  recaiu  sobre  seus  direitos165.
Assim, por exemplo, absteve-se de analisar a alegada violação ao direito à propriedade sobre
bens que faziam parte do patrimônio da empresa, já que diferenciou entre o patrimônio da
mesa e o de seus sócios e acionistas166, que no caso em particular correspondiam ao capital
acionário  do  qual  eram  proprietários167.  Além  disto,  este  Tribunal  declarou  que  deve  ser
demonstrado como o dano ou o prejuízo dos bens de propriedade da pessoa jurídica poderiam
chegar a atingir, por sua vez, os direitos dos acionistas ou sócios168.

115. Igualmente,  em recente jurisprudência,  esta Corte analisou o direito à liberdade de
expressão169 e sua materialização através de uma pessoa jurídica. No caso  Granier e outros
(Radio  Caracas  Televisión)  contra  Venezuela,  o  Tribunal  sustentou  que  os  meios  de
comunicação são, em geral, associações de pessoas que se reuniram para exercer de maneira
sustentada sua liberdade de expressão, razão pela qual não é usual atualmente que um meio
de comunicação não esteja em nome de uma pessoa jurídica, uma vez que a produção e
distribuição do bem informativo requerem uma estrutura organizativa e financeira que atenda
às  exigências  da  demanda  informativa170.  De  maneira  semelhante,  assim  como  as
organizações sindicais constituem instrumentos para o exercício do direito de associação dos
trabalhadores e os partidos políticos são veículos para o exercício dos direitos políticos dos
cidadãos, os meios de comunicação são mecanismos que servem ao exercício do direito à
liberdade  de  expressão  daqueles  que  utilizam  como  meio  de  difusão  de  suas  ideias  ou
informações171. 

116. Da  mesma  forma,  este  Tribunal  considerou  que  a  linha  editorial  de  um  canal  de
televisão pode ser considerada como um reflexo das opiniões políticas de seus diretores e
trabalhadores, na medida em que estes se envolvam e determinam o conteúdo da informação
transmitida172. Assim, pode-se entender que a postura crítica de um canal é um reflexo de
postura crítica que sustentam seus diretores e trabalhadores envolvidos em determinar o tipo
de informação que é transmitida. O anterior em razão de, como já se informou previamente,
os meios de comunicação serem em diversas oportunidades os mecanismos pelos quais as

165  Cf. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas, parágrafo 127, Caso Granier e outros (Radio
Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 338.
166  Cf. Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafos 338 e 352.

167  Cf. Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 352.

168  Cf. Caso Perozo e outros Vs. Venezuela, parágrafo 402, e Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión)
Vs. Venezuela, parágrafo 356.
169  Artigo 13 da Convenção Americana: “Liberdade de Pensamento e de Expressão. 1. Toda pessoa tem o direito
à liberdade de pensamento e de expressão. Este direito inclui liberdade de buscar, receber e divulgar informações e
ideais de todo tipo, sem levar em conta fronteiras, seja oralmente, por escrito ou em forma impressa ou artística, ou
por qualquer outro procedimento de sua escolha.

2.  O  exercício  do  direito  previsto  no  inciso  anterior  não  pode  estar  sujeito  à  censura  prévia  e  sim  a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação dos demais, ou  
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais com o abuso de controles

oficiais ou particulares de papel para jornais, de frequências radioelétricas, ou de utensílios e aparelhos utilizados na
difusão da informação ou por quaisquer outros meios destinados a impedir a comunicação e a circulação de ideias e
opiniões.  

4. Os espetáculos públicos podem ser submetidos pela lei à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular
o acesso a eles para a proteção moral da infância e adolescência, sem prejuízo do estabelecido no inciso 2.

5. Estará proibida pela lei qualquer propaganda em favor da guerra e qualquer apologia do ódio nacional,
racial ou religioso que constituam incitações à violência ou qualquer outra ação ilegal similar contra qualquer pessoa
ou grupo de pessoas, por qualquer motivo, inclusive os de raça, cor, religião, idioma ou origem nacional”.
170  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 148.

171  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 148.

172  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 224.
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pessoas exercem seu direito à liberdade de expressão, o que pode implicar a expressão de
conteúdos tais como opiniões ou posturas políticas173.

117. Consequentemente, este Tribunal informou que as restrições à liberdade de expressão
frequentemente se materializam através de ações estatais ou de particulares que afetam não
só a pessoa jurídica que constitui um meio de comunicação, mas também a pluralidade de
pessoas físicas, tais como seus acionistas ou os jornalistas que ali trabalham, que realizam
atos de comunicação através da mesma e cujos direitos também podem ser violados174. No
citado caso, a Corte estabeleceu que para determinar se a afetação à pessoa jurídica (meio de
comunicação nesse caso) havia gerado um impacto negativo, certo e substancial ao direito à
liberdade de expressão das pessoas físicas, era necessário analisar o papel que cumpriam as
vítimas presumidas dentro do respectivo meio de comunicação e, em particular, a forma em
que contribuíam com a missão de comunicação do canal175.

118. Como se observa dos direitos descritos, a Corte realizou uma análise de cada situação
para determinar  se  efetivamente  a  pessoa física  exerceu seu direito  através da  ficção  da
pessoa jurídica. Em primeiro lugar, este Tribunal diferenciou o alcance dos direitos de cada
tipo de pessoa, como fez com a distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio
de seus sócios ou acionistas. Da mesma forma, a Corte reconheceu o direito à propriedade
coletiva das comunidades indígenas.  Em segundo lugar, este Tribunal  demonstrou no caso
concreto o vínculo entre o exercício do direito por parte da pessoa física e a forma como o
realiza através da pessoa jurídica. 

119. A este respeito cabe informar que, independentemente da especificidade de cada caso,
este  Tribunal  considera  que  o  exercício  do  direito  através  de  uma  pessoa  jurídica  deve
envolver uma relação essencial e direta entre a pessoa física que requer proteção por parte do
sistema interamericano e a pessoa jurídica através da qual ocorreu a violação, uma vez que
não é suficiente um simples vínculo entre ambas as pessoas para concluir que efetivamente
estão  sendo protegidos  os direitos  de pessoas  físicas  e  não  os das  pessoas  jurídicas.  Na
verdade, deve-se provar mais do que a simples participação da pessoa física nas atividades
próprias da pessoa jurídica, de forma que tal participação se relacione de maneira substancial
com os direitos alegados como violados. Além disto, a Corte, com base no previsto no artigo
29.a  da  Convenção,  considera  que  a  mera  existência  e  ação  da  pessoa  jurídica  da  qual
participa a pessoa física, presumida vítima da violação que se alegar, não pode constituir um
obstáculo para que lhe seja submetido, conhecido e resolvido o caso correspondente. De outra
maneira,  estar-se-ia  interpretando  o  artigo  1.2  do  mesmo  texto  convencional,  como
permitindo “a algum dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos
direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela
prevista”.

120. Levando em conta o anterior, a Corte considera que em razão das múltiplas formas que
podem surgir da figura de pessoas jurídicas, tais como empresas ou sociedades comerciais,
partidos políticos, associações religiosas ou organizações não governamentais,  não é viável
estabelecer uma fórmula única que sirva para reconhecer a existência do exercício de direitos
de pessoas naturais  através de sua participação em uma pessoa jurídica,  da forma como
realizou com o direito à propriedade à liberdade de expressão. Por isso, a Corte determinará a
maneira  de  provar  o  vínculo  quando  analisar  a  alegada  violação  de  um  dos  direitos
presumidamente violados em um caso contencioso concreto. 

VIII.
POSSÍVEL ESGOTAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS POR PESSOAS JURÍDICAS 

173  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 224.

174  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 151.

175  Caso Granier e outros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, parágrafo 151.
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121. Até agora, a Corte determinou nesta Opinião Consultiva que as pessoas jurídicas não
são titulares de direitos no sistema interamericano (supra parágrafo 70). Da mesma forma, o
Tribunal  estabeleceu que tanto as comunidades indígenas quanto as organizações sindicais
(supra parágrafo  72  e  105)  constituem  situações  particulares.  Agora  compete  à  Corte
examinar, de acordo com as perguntas 3, 6, 7 e 8 apresentadas pelo Estado do Panamá, se
através do esgotamento dos recursos internos por parte de pessoas jurídicas, a título próprio
ou em representação de seus membros (sócios,  acionistas,  diretores,  trabalhadores,  etc.),
cumpre-se o requisito de admissibilidade indicado no artigo 46.1.a da Convenção. Para isso, a
Corte  realizará  suas  considerações,  levando  em  conta:  i)  a  natureza  do  requisito  de
esgotamento dos recursos internos no sistema interamericano e ii) a idoneidade e efetividade
dos recursos de jurisdição interna que devem ser esgotados de acordo com os princípios do
direito internacional geralmente reconhecidos.

A. Natureza do requisito de esgotamento dos recursos internos no sistema 
interamericano

122. O requisito de esgotamento dos recursos internos é uma manifestação do princípio da
colaboração ou complementariedade  do  direito  internacional  público.  A  este  respeito,  esta
Corte  estabeleceu  que  a  responsabilidade  estatal  nos  termos  da  Convenção  Americana
somente pode ser exigida em nível internacional depois que o Estado tiver tido a oportunidade
de determinar, se for o caso, uma violação de um direito e reparar o dano gerado por seus
próprios  meios.  O  anterior  se  baseia  no  princípio  da  complementaridade que  o  sistema
interamericano informa transversalmente, que é, tal como informa o Preâmbulo da Convenção
Americana, “coadjuvante ou complementar da [proteção] que oferece o direito interno dos
Estados  americanos”176.  Assim,  o  Estado  é  o  principal  garante  dos  direitos  humanos  das
pessoas, de maneira que, se ocorrer um ato que viole tais direitos, é o próprio Estado que tem
o dever  de  resolver  o  assunto  internamente  e,  se  for  o  caso,  reparar,  antes  de  ter  que
responder perante instâncias internacionais  como o sistema interamericano, que deriva do
caráter  coadjuvante  ou  complementar  que  reveste  o  processo  internacional  frente  aos
sistemas nacionais de garantias dos direitos humanos. O referido caráter complementar da
jurisdição  internacional  significa  que  o  sistema  de  proteção  instaurado  pela  Convenção
Americana não substitui  as jurisdições nacionais,  mas as complementa177. Neste sentido, a
forma de constatar que o Estado, como primeiro chamado a proteger e garantir os direitos
humanos, teve conhecimento das violações e da possibilidade de agir a respeito, é exatamente
através da regra sobre o esgotamento dos recursos internos.

123. Em  especial,  o  requisito  de  esgotamento  dos  recursos  internos  implica  que  os
peticionários informem aos Estado as alegadas violações, “pois busca [dispensar o mesmo] de
responder perante um órgão internacional por atos que lhe são imputados, antes de ter tido a
oportunidade  de remediá-los  com seu próprios  meios”178.  No sistema interamericano,  este
requisito está contido no artigo 46.1.a) da Convenção Americana. Segundo esta norma,  “para
que um pedido ou comunicação […] seja admitido pela Comissão, será exigido […] que os
recursos  de  jurisdição  interna  tenham  sido  interpostos  e  esgotados,  de  acordo  com  os
princípios do Direito Internacional geralmente reconhecidos”179.

176  Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Preâmbulo. San José, Costa Rica, 1969. Cf.  Caso Tarazona
Arrieta e outros Vs. Peru. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de outubro de 2014. Série
C No. 286, parágrafo 137.
177  

Cf. Caso Acevedo Jaramillo e outros Vs. Peru. Interpretação da Sentença de Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2006. Série C No. 157, parágrafo 66, e Caso García Ibarra e
outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de novembro de 2015. Série
C No. 306, parágrafo 103.  
178  Assunto de Viviana Gallardo e outras, Decisão de 13 de novembro de 1981, No. G 101/81. Série A, parágrafo
26, e Caso López Lone e outros Vs. Honduras. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5 de
outubro de 2015. Série C No. 302, parágrafo 20.  
179 Artigo 46.1.a) da Convenção Americana 
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124. De maneira reiterada,  esta Corte  fixou alguns  critérios  processuais  e materiais  que
devem ser cumpridos com relação à exceção de falta de esgotamento de recursos internos180.
Em primeiro lugar, uma objeção ao exercício de sua jurisdição baseada na suposta falta de
esgotamento dos recursos internos deve ser apresentada no momento processual adequado,
isto é, durante o procedimento de admissibilidade perante a Comissão181. Em segundo lugar, o
Estado  que  apresenta  esta  exceção  deve  especificar  os  recursos  internos  que  ainda  não
tenham  sido  esgotados  e  demonstrar  que  estes  recursos  estavam  disponíveis  e  eram
adequados, idôneos e efetivos182. Finalmente, este Tribunal declarou que não cabe nem à Corte
nem  à  Comissão  identificar  ex  officio quais  são  os  recursos  internos  pendentes  de
esgotamento183. 

125. Outro aspecto relevante na análise sobre o esgotamento dos recursos internos são as
exceções contidas no artigo 46.2 da Convenção. Esta norma constitui uma exceção à regra
geral estabelecida no artigo 46.1 do mesmo instrumento, segundo a qual o esgotamento dos
recursos internos é um requisito  indispensável  para a apresentação de pedidos individuais
perante o sistema interamericano. Deste modo, o requisito de esgotamento dos recursos se
aplica  quando  no  “sistema  nacional  estão  efetivamente  disponíveis  recursos  que  são
adequados e eficazes para remediar a presumida violação”184. Quando isto não ocorre, pela
inexistência ou ineficácia dos recursos185, o artigo 46.2 da Convenção prevê três exceções que
eximem as presumidas vítimas do cumprimento deste requisito, a saber: i) quando não existir
na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do
direito ou dos direitos que se alega terem sido violados; ii) quando não se tiver permitido ao
presumido lesionado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou tiver sido
impedido  de  esgotá-los  e  iii)  quando  tiver  atraso  injustificado  na  decisão   sobre  os
mencionados recursos.

126. A Corte também determinou que em algumas circunstâncias a análise do esgotamento
dos recursos internos pode estar relacionada com o mérito do assunto, especialmente no que
se refere aos artigos 8 e 25 da Convenção. A Corte sustentou que “quando forem invocadas
determinadas  exceções  à  regra  de  não  esgotamento  dos  recursos  internos,  como  são  a
ineficácia  de tais recursos ou a inexistência  do devido processo legal,  não apenas se está
alegando  que  o  agravado  não  está  obrigado  a  interpor  tais  recursos,  mas  sim  que
indiretamente está sendo imputada ao Estado envolvido uma nova violação das obrigações
contraídas  pela  Convenção”.  A  este  respeito,  é  necessário  esclarecer  que o exame que a
Comissão realiza na etapa inicial de admissibilidade supõe a análise das exceções contidas no
artigo  46.2  da  Convenção  como  normas  com  conteúdo  autônomo  “vis  à  vis as  normas
substantivas da Convenção Americana”186. Isto significa que embora a análise realizada pela
Comissão na etapa de admissibilidade pode ter uma relação direta com as possíveis violações
aos artigos 8 e 25 da Convenção, o padrão de apreciação é distinto em ambas as etapas187.
Consequentemente, “torna-se necessário diferenciar a figura do atraso injustificado a que se

180  Cf. Caso  Garibaldi  Vs.  Brasil.  Exceções  Preliminares,  Mérito,  Reparações  e  Custas. Sentença  de  23  de
setembro de 2009. Série C No.203, parágrafo 46.
181  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares. Sentença de 26 de junho de 1987. Série C
No.01, parágrafo 88, e Caso Wong Ho Wing Vs. Peru. Excepción Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
30 de Junho de 2015. Série C No. 297, parágrafo 21.
182  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, parágrafo 88, e Caso López Lone e outros
Vs. Honduras, parágrafo 21.
183  Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de
Junho de 2009. Série C No. 197, parágrafo 23, e Caso López Lone e outros Vs. Honduras, parágrafo 21.
184 CIDH. Relatório No. 74/14, Pedido 1294-05. Admissibilidade. Mário de Almeida Coelho Filho e Família. Brasil. 15
de agosto de 2014, parágrafo 29.
185   Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, parágrafo 94.
186  CIDH.  Relatório  No.  124/10,  Pedido  11.990.  Admissibilidade.  Óscar  Orlando  Bueno  Bonnet  e  outros.
Colômbia. 23 de outubro de 2010, parágrafo 37.
187  

CIDH. Relatório no. 124/10, Pedido 11.990. Admissibilidade. Óscar Orlando Bueno Bonnet e outros. Colômbia.
23 de outubro de 2010, parágrafo 37.
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refere o artigo 46.2 da Convenção, aplicável na etapa de admissibilidade de um pedido, do
padrão  de  prazo  razoável  aplicável  à  análise  de  possíveis  violações  ao  artigo  8.1  da
Convenção, no estudo de mérito da controvérsia”188.

127. Como  conclusão  preliminar,  este  Tribunal  reitera  a  importância  da  regra  de
esgotamento de recursos internos como uma expressão da faculdade que os Estados têm de
enfrentar e solucionar as violações aos direitos humanos por seus próprios meios antes da
submissão  de  um  caso  perante  o  sistema  interamericano  e  em  consonância  com  suas
obrigações  internacionais.  Da  mesma  forma,  recorda  o  já  manifestado  ao  longo  de  sua
jurisprudência quanto aos requisitos processuais e materiais que devem ser cumpridos por
parte daqueles Estados que alegarem esta exceção preliminar. Da mesma forma, considera
importante enfatizar a importância dos critérios de disponibilidade, adequação e efetividade
que foram mencionados de forma reiterada na jurisprudência da Corte diante do requisito de
esgotamento de recursos internos189. 

B. Adequação e efetividade dos recursos de jurisdição interna que devem ser
esgotados 

128. O artigo 46.1.a) dispõe que para um pedido seja admitido pela Comissão, devem ser
interpostos e esgotados os recursos internamente “de acordo com os princípios do Direito
Internacional  geralmente  reconhecidos”.  Este  Tribunal  sustentou que a remissão do artigo
46.1.a) da Convenção aos princípios do direito internacional geralmente reconhecidos “não se
referem apenas  à  existência  formal  de  tais  recursos,  mas  que  estes  sejam adequados  e
efetivos, como resulta das exceções contempladas no 46.2”190. 

129. Neste  sentido,  a  Corte  incluiu  em  sua  jurisprudência  a  análise  dos  critérios  de
“efetividade” e “adequação” dos recursos. Em termos gerais, que um recurso seja adequado
significa que a função desses recursos, dentro do sistema do direito interno, seja adequada
para  proteger  os  direitos  vulnerados191.  Este  Tribunal  sustentou  que  “em  todos  os
ordenamentos internos existem diversos recursos, mas não todos são aplicáveis em todas as
circunstâncias”192. 

130. Por outro lado, a eficácia ocorre quando o recurso é capaz de produzir o resultado para
o qual foi concebido193. Por exemplo, “[o recurso] de exibição pessoal pode se tornar ineficaz
se for subordinado a exigências processuais que o tornem inaplicável, se, de fato, carecer de
virtualidade pra obrigar as autoridades, for perigoso para os interessados intentá-lo ou não for
aplicado imparcialmente”194.

131. Da mesma forma, a Corte disse que “para que exista um recurso efetivo não basta que
esteja previsto pela Constituição ou pela lei ou que seja formalmente admissível,  mas que
exige que seja realmente adequado para estabelecer se incorreu-se em uma violação aos
direitos  humanos  e  providenciar  o  necessário  para  remediá-la”.  Assim,  “não  podem  ser
considerados efetivos aqueles recursos que, pelas condições gerais do país ou inclusive pelas
circunstâncias particulares de um determinado caso, forem ilusórios”195. 

188  
CIDH. Relatório No.74/14, Pedido 1294-05. Admissibilidade. Mário de Almeida Coelho Filho e Família. Brasil.

15 de agosto de 2014, parágrafo 40.
189  Cf. Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Mérito. Sentença de 29 de  julho  de  1988.  Série  C No.04,
parágrafos 64, 66 y 67, e  Caso López Lone e outros Vs. Honduras, parágrafo 21.   
190 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 63.

191  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 64.

192  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 64.

193  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 66. CIDH. Relatório No. 50/13, Pedido 1491-06.
Admissibilidade. Família Guzmán Cruz. México. 12 de julho de 2013, parágrafo 38.  
194  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 66.

195  Caso Reverón Trujillo  Vs. Venezuela, parágrafo 61.
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132. Desta forma, a Comissão declarou em suas observações que sua posição atual sobre a
admissibilidade dos pedidos em que os recursos apresentados tiverem sido interpostos por
pessoas jurídicas, é que “embora em princípio os recursos internos devem ser esgotados por
parte da pessoa física alegada como vítima perante o sistema interamericano, podem existir
circunstâncias nas quais tais recursos em favor das pessoas físicas não existem, não estão
disponíveis ou não são procedentes frente a ação estatal concreta dirigida contra a pessoa
jurídica. Em consideração da Comissão, [a análise sobre o] esgotamento dos recursos internos
deve ser efetuada caso a caso”196.

133. Neste  ponto,  a  Corte  exporá  sua  posição  de  acordo  com o  estabelecido  no  artigo
46.1.a) da Convenção. Em primeiro lugar, este Tribunal constata que o artigo 46.1.a) não faz
qualquer  distinção  entre  pessoas  físicas  ou  pessoas  jurídicas,  posto  que  se  concentra
exclusivamente no esgotamento dos recursos. A este respeito, este Tribunal sustentou que
segundo a regra do efeito útil, a norma está destinada a produzir um efeito e não pode ser
interpretada no sentido de que não produza nenhum ou seu resultado for manifestamente
absurdo ou não razoável197. Por isso, a Corte não pode interpretar o artigo 46.1.a) de modo
que limite o acesso ao sistema interamericano por parte de possíveis vítimas e seja causada
uma desproteção das mesmas. Neste sentido, a Corte considera desproporcional obrigar uma
presumida  vítima  a  interpor  recursos  inexistentes,  quando  se  comprovar  que  o  recurso
adequado e efetivo era o esgotado por parte da pessoa jurídica. 

134. Em segundo lugar, a Corte considera que os princípios de adequação e efetividade são
fundamentais na análise de admissibilidade. Assim, no âmbito da situação apresentada, se for
comprovado que o recurso esgotado pela pessoa jurídica protege os direitos individuais das
pessoas físicas que pretendem recorrer ao sistema interamericano, ele poderá ser entendido
como um recurso adequado e efetivo. Em outras palavras, se através de um recurso interno
que for resolvido em favor de uma pessoa jurídica forem protegidos os direitos das pessoas
individuais,  a Corte não encontra qualquer razão para entender que tal  recurso não possa
chegar a ser adequado e efetivo, segundo a análise de cada caso. 

135. Em terceiro lugar, este Tribunal considera que o esgotamento dos recursos internos
supõe uma análise  independente  do que se referir  à  titularidade  de direitos  por  parte  de
pessoas jurídicas. O estudo sobre o cumprimento deste requisito deve se concentrar no fato de
terem sido  apresentados  os recursos  adequados  e  efetivos  internamente,  que,  em alguns
casos, serão recursos cuja legitimação ativa caberá à pessoa jurídica. Assim, por exemplo, o
Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão sustentou durante a audiência
pública198 que “em muitos casos em que é afetada a liberdade de expressão, a única pessoa
legitimada ativamente para interpor os recursos internos adequados é o meio de comunicação
através de seu representante legal”. Em geral, “não existe outro recurso efetivo que possa ser
utilizado  por  uma  pessoa  física  contra  uma  decisão  dirigida  formalmente  a  um  meio  de
comunicação”.  Por isso,  “exigir  como condição de procedibilidade de um pedido perante o
sistema que a pessoa física afetada seja quem apresentar os recursos internos quando não
tem legitimidade ativa para isso e sabendo que por tal razão será rejeitado, seria ir contra o
princípio da economia processual e impor obstáculos desproporcionais de acesso ao sistema
interamericano”.

136. Concretamente,  esta  Corte  considera  que  devem ser  esgotados  todos  os  recursos
internos em cumprimento ao artigo 46.1.a) da Convenção quando: i)  for comprovado que

196  Observações  da  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  ao  Pedido  de  Opinião  apresentado  pelo
Estado de Panamá (processo de mérito, folha 2424).
197  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, parágrafo 63 e 64.

198  Observações escritas apresentadas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão durante a audiência
pública (processo de mérito, folio 3216).

http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
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foram apresentados os recursos disponíveis, adequados e efetivos para a proteção de seus
direitos, independentemente de tais recursos terem sido apresentados e resolvidos em favor
de uma pessoa jurídica e ii) for demonstrado que existe uma coincidência entre as pretensões
que a pessoa jurídica alegou nos procedimentos internos e as presumidas violações que são
alegadas perante o sistema interamericano. A este respeito, o Relator para a Liberdade de
Expressão declarou que “o que se busca é que exista uma coincidência  material  entre as
reclamações formuladas no processo que foi esgotado internamente e aquelas apresentadas
perante  a  Comissão,  com  a  finalidade  de  se  assegurar  que  as  autoridades  nacionais
conheceram sobre a suposta violação de um direito protegido e, ser for apropriado, tiveram a
oportunidade de solucioná-la antes de que seja conhecida por uma instância internacional”199.

137. Além disto, a Corte ressalta que nestes casos, o ônus da prova sobre a efetividade e
adequação  do  recurso  cabe  aos  Estados  quando  apresentam  a  exceção  de  falta  de
esgotamento de recursos internos. Assim, os Estados deverão demonstrar, por exemplo, que
existia um recurso mais adequado do que o apresentado pela pessoa jurídica. 

138. Sendo  acatados  estes  requisitos,  respeita-se  o  núcleo  essencial  da  regra  de
esgotamento de recursos internos. Isto é, permitir ao Estado conhecer previamente os pedidos
apresentados perante o sistema interamericano para que seja ele quem enfrente as violações
aos direitos humanos. Da mesma forma, é necessário ressaltar que a análise que for realizada
sobre o cumprimento das regras de admissibilidade contidas no artigo 46.1 neste tipo de casos
independe da análise sobre o mérito do pedido, especialmente no que se refere aos artigos
1.1, 8 e 25 da Convenção Americana. Assim, quando se der por cumprido o esgotamento dos
recursos internos através de um recurso interposto por uma pessoa jurídica, não se pretende
impor uma obrigação adicional aos Estados no sentido de modificar sua legislação interna para
conceder legitimação ativa às pessoas físicas. Este tipo de considerações se relacionam ao
mérito do caso e deverão ser analisadas de acordo com o conteúdo dos direitos individuais
reconhecidos pela Convenção.

139. Levando em conta o anterior, a Corte conclui que a interposição de recursos por parte
de pessoas jurídicas não implica per se que não tenham sido esgotados os recursos internos
por  parte  das  pessoas  físicas  titulares  dos  direitos  convencionais,  razão  pela  qual  o
cumprimento destes requisitos deverá ser analisado em cada caso. Na verdade, a Corte reitera
sua jurisprudência segundo a qual “não é necessário o esgotamento da via interna com relação
a todos ou qualquer dos recursos disponíveis, apenas que, de acordo com a jurisprudência
deste Tribunal,  ‘os recursos que devem ser esgotados são aqueles que forem adequados na
situação particular da violação de direitos humanos alegada’”200. Neste sentido, este Tribunal
considera que o artigo 46.1.a) supõe uma análise que deve se concentrar na adequação e
efetividade do recurso, independentemente de ter sido o recurso interposto por uma pessoa
física ou jurídica. 

140. Considerando  todo  o  exposto  anteriormente  e,  em  especial,  que  o  artigo  1  da
Convenção estabelece as obrigações do Estado tanto de respeitar os direitos de qualquer ser
humano sob sua jurisdição quanto de garantir seu livre e pleno exercício, a Corte conclui que a
existência  e  ação  de  uma  pessoa  jurídica  através  da  qual  atua  a  pessoa  física,  vítima
presumida  da  violação  do  direito  humano  de  que  se  tratar,  não  deveria  constituir  um

199  Observações escritas apresentadas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão durante a audiência
pública (processo de mérito, folio 3216).

200  Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de julho
de 2009. Série C No. 200, parágrafo 38, e Caso Galindo Cárdenas e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 02 de outubro de 2015. Série C No. 301, parágrafo 33.

http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
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obstáculo,  impedimento  ou  desculpa  para  que  o  Estado  deixe  de  cumprir  as  referidas
obrigações.   

IX.
OPINIÃO

Pelos motivos expostos, na interpretação do artigo 1.2 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos com relação aos artigos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 e 62.3 do
mesmo instrumento, bem como do artigo 8.1.a e b do Protocolo de San Salvador,

A CORTE,

DECIDE

por unanimidade, que

1. É competente para emitir a presente Opinião Consultiva.

E SUA OPINIÃO É 

por unanimidade, que

2. O artigo 1.2 da Convenção Americana somente consagra direitos em favor de pessoas
físicas, razão pela qual as pessoas jurídicas não são titulares dos direitos consagrados em tal
tratado, nos termos estabelecidos nos parágrafos 37 a 70 desta Opinião Consultiva.

por unanimidade, que

3. As comunidades indígenas e tribais são titulares dos direitos protegidos na Convenção
e,  portanto,  podem ter  acesso  ao  sistema  interamericano,  nos  termos  estabelecidos  nos
parágrafos 72 a 84 da presente Opinião Consultiva. 

Por seis votos a favor e um contra, que

4. O  artigo  8.1.a  do  Protocolo  de  San  Salvador  confere  titularidade  de  direitos  aos
sindicatos,  às federações e às confederações, o que lhes permite se apresentar perante o
sistema interamericano na defesa de seus próprios direitos no âmbito do estabelecido em tal
artigo, nos termos estabelecidos nos parágrafos 85 a 105 da presente Opinião Consultiva.

Dissidente O Juiz Alberto Pérez Pérez
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Por seis votos a favor e um contra, que

5. As pessoas físicas em alguns casos podem chegar a exercer seus direitos através de
pessoas jurídicas, de forma que em tais situações poderão recorrer ao Sistema Interamericano
para  apresentar  as  presumidas  violações  a  seus  direitos,  nos  termos  estabelecidos  nos
parágrafos 106 a 120 desta Opinião Consultiva.

Dissidente o Juiz Alberto Pérez Pérez

Por seis votos a favor e um contra, que

6. As pessoas físicas em determinadas hipóteses podem esgotar os recursos internos por
meio  dos  recursos  interpostos  pelas  pessoas  jurídicas,  nos  termos  estabelecidos  nos
parágrafos 121 e 140 desta Opinião Consultiva.

Dissidente o Juiz Alberto Pérez Pérez

O Juiz Roberto F. Caldas informou à Corte seu Voto concorrente, que acompanha esta Opinião
Consultiva.

O Juiz Alberto Pérez Pérez informou à Corte seu Voto parcialmente dissidente, que acompanha
esta Opinião Consultiva. 

Opinião Consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos OC-22/16. Solicitada pela 
República do Panamá.

Roberto F. Caldas 
Presidente 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Manuel E. Ventura Robles
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Diego García-Sayán Alberto Pérez Pérez 

Eduardo Vio Grossi                                                       Humberto Antonio Sierra Porto

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário

Comunique-se e execute-se,

                 Roberto F. Caldas
          Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário

VOTO CONCORRENTE DO JUIZ ROBERTO F. CALDAS
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

OPINIÃO CONSULTIVA OC-22

1. Para somar à resposta dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando da
Opinião Consultiva 22, solicitada pelo Estado do Panamá em 28 de abril de 2014, é necessário
fazer algumas considerações sobre o alcance do artigo 21 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos neste voto concorrente. Apesar desta Corte já ter realizado uma valiosa
análise quanto à impossibilidade de acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos
por pessoas jurídicas, torna-se necessário formular algumas considerações sobre o alcance da
proteção garantida ao direito à propriedade no âmbito do sistema interamericano de direitos
humanos.
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2. Inicialmente,  é importante  observar algo que pode ser entendido como uma “baixa
receptividade”  do  direito  à  propriedade  privada  no  sistema  interamericano  de  direitos
humanos. Neste sentido, desde o início, é um fato notável que este foi um dos direitos mais
discutidos quando da proposta do projeto original da Convenção Americana pela respectiva
Comissão, ainda em 1969:201

“A discussão deste artigo, que consagra o direito à propriedade privada, foi talvez um
dos mais extensamente debatidos na Comissão. As delegações manifestaram, desde o
primeiro momento, a existência de três correntes ideológicas que poderiam se resumir
desta forma: uma tendência em suprimir do texto do projeto qualquer referência ao
direito de propriedade, à semelhança do Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações
Unidas; outra tendência a consagrar o texto do projeto tal e como foi apresentado e
uma terceira posição conciliadora, que reforçará a função social da propriedade. 

Depois de uma longa troca de opiniões sobre este tema apaixonante, prevaleceu o
critério majoritário de incorporar o direito de propriedade no texto da Convenção tal
como aparece no projeto, agregando ao primeiro de seus dois parágrafos a expressão
de que, tanto a usura quanto qualquer outra forma de exploração do homem pelo
homem serão proibidas pela lei”.

3. As divergências somente foram superadas, inserindo este direito no rol dos direitos
protegidos pela Convenção Americana, mediante a inclusão de um conceito genérico de direito
à propriedade privada como “direito ao uso e gozo de bens” e a relativização do direito frente
ao “interesse social” e à “utilidade pública”.

4. Esta resistência à incorporação do direito à propriedade privada é observada também
nos  sistemas  universal  e  europeu  de  direitos  humanos.  Apesar  de  ter  sido  o  direito  à
propriedade estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 17,
este  acabou  não  sendo contemplado  pelo  Pacto  Internacional  de  Direitos  Civis  e  Políticos
(PIDCP) ou pelo Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC). No
que se refere ao sistema europeu de direitos humanos, o direito acabou por ser excluído da
versão final da Convenção Europeia de Direitos Humanos, sendo incluído somente em 1952,
pelo I Protocolo Adicional,202 de forma consideravelmente restrita, inclusive dando ao Estado
amplos poderes para restringir o gozo de tal direito.

5. Apesar do sistema interamericano ter inovado neste sentido, incorporando o direito à
propriedade  privada  na  Convenção  Americana,  existem  clara  limitações  a  esse  direito.  A
primeira  corresponde,  como  anteriormente  dito,  à  relativização  do  direito,  decorrente  do
próprio dispositivo que o estabelece. Isto traz em seus incisos previsões de restrição ao gozo
do direito à propriedade privada, levando em conta o interesse social e a utilidade pública,

201  OEA/Ser.K/XVI/1.2. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. San José, Costa Rica.
7-22 de novembro de 1969. Atas e Documentos.  Relatório  do Relator da Comissão I, Juan Isaac Lovato,  19 de
novembro de 1969, pág. 301.

202  Protocolo  Adicional  à  Convenção  Europeia  de  Direitos  Humanos  (Paris,  20/03/1952).  
“ARTIGO 1° Proteção da propriedade. Toda pessoa física ou jurídica tem direito com relação a seus bens. Ninguém
poderá ser privado de sua propriedade que não por motivo de utilidade pública e nas condições previstas pela lei e
pelos princípios gerais do direito internacional. As disposições anteriores são entendidas sem prejuízo do direito que os
Estados têm de colocar em vigor as leis que julgarem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, de acordo
com o interesse geral para garantir o pagamento dos impostos ou de outras contribuições ou das multas”.
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inclusive estabelecendo a necessidade de pagamento de indenização justa em situações de
privação do direito:

Artigo 21.  Direito à Propriedade Privada

 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar
tal uso e gozo ao interesse social

 2.  Nenhuma  pessoa  pode  ser  privada  de  seus  bens,  exceto  mediante
pagamento  de  indenização  justa,  por  motivos  de  utilidade  pública  ou  de
interesse social e nos casos e segundo as formas estabelecidas pela lei.

 3. Tanto a usura quanto qualquer outra forma de exploração do homem pelo
homem devem ser proibidas pela lei.

6. Com isso, deve-se ressaltar  que apesar de a propriedade privada constituir  um dos
direitos protegidos pela Convenção Americana, trata-se de um direito com claras limitações em
nível internacional. A garantia ampla e generalizada deste direito poderia acabar tornando esta
Corte de Direitos Humanos em um tribunal muito mais demandado por causas empresariais ou
de corporações, através de seus sócios ou associados que alegaram prejuízo patrimonial ou de
perda de propriedade, desvirtuando, assim, o objetivo e a razão de ser de tais instituições:
julgar direitos humanos, os mais fundamentais. 

7. Para que isso não ocorra, é necessário limitar o alcance do referido direito no âmbito
interamericano,  definindo  os  bens  que  podem,  ou não,  ser  disputados  perante  o  sistema
interamericano  de  direitos  humanos.  Não  sendo  expressa  a  Convenção  Americana  neste
sentido,  a  Corte  poderia  ter  aproveitado  a  oportunidade  para  explicar  em quais  tipos  de
situações  o  direito  à  propriedade  pode  constituir  objeto  de  disputa  perante  o  sistema
interamericano. 

8. Apesar de indispensável a possibilidade de defesa – inclusive judicial – de todos os bens
legalmente garantidos ao indivíduo com base no direito à propriedade privada, esta atuação
jurisdicional não cabe a tribunais de direitos humanos. Ou seja, caberia aos ordenamentos
jurídicos internos e ao respectivo sistema judicial  de cada Estado a garantia  da defesa do
direito à propriedade de forma universal; aqui, perante o Sistema Interamericano, somente
aquela parte da propriedade mais nuclear.

9. À Corte e ao sistema interamericano, por outro lado, restaria a proteção judicial  de
bens especialmente protegidos pela legislação interna de muitos Estados, como é o caso de
bens não embargáveis e inalienáveis. A proteção especial dedicada a estes bens se deve ao
fato  destes  constituírem  o  chamado  “mínimo  existencial”,  cujo  conceito  está  atrelado  ao
princípio de dignidade (artigo 11 da Convenção Americana), correspondente às necessidades
mais básicas e essenciais da pessoa e de sua família.

10. O surgimento do ideal de “mínimo existencial” ganhou força a partir do II Pós-guerra,
na doutrina de Otto Bachof, sustentando que a dignidade humana não se limita à garantia da
liberdade, mas também engloba, necessariamente, os recursos materiais indispensáveis para a
manutenção de uma vida digna.  Pouco tempo depois da formulação de Bachof, o Tribunal
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Federal Administrativo da Alemanha (Bundesverwaltungsgericht) reconheceu o indivíduo como
titular de direitos e obrigações no aspecto de manutenção de suas condições de existência.203

11. Em outras palavras,  deve ser garantida  a atuação da Corte na defesa do direito à
propriedade  no  caso  em que  as  restrições  a  este  direito  ameacem necessidades  básicas
indispensáveis  para  a  manutenção  da  existência  digna.  Considerando  que  atentaria  aos
direitos humanos privar o indivíduo  de parcela  patrimonial  mínima indispensável,  somente
esses casos recairiam na esfera de competência da Corte.

12. A definição do que é, de fato, englobado pela noção mínima existencial é determinada
pelo contexto socioeconômico particular de cada Estado, razão pela qual cabe especialmente
aos  ordenamentos  jurídicos  internos  a  proteção  do  conjunto  de  bens  que  garantam  ao
proprietário a manutenção de sua existência não apenas física, como social, política e cultural
digna.

13. Apesar de reconhecer a importância  e absoluta necessidade da proteção judicial  do
direito  à  propriedade,  esta  Corte  não  pode  tomar  por  si,  ou  aceitar  que  lhe  confiram,  a
responsabilidade de decidir sobre as mais variadas questões relativas ao direito à propriedade.
Se assim o fizesse, acabaria por se desviar de sua função principal, a proteção de direitos
humanos, aqueles mais essenciais da pessoa. Por isso, já se deveria limitar ao alcance do
artigo 21 da Convenção Americana, restringido a admissibilidade de casos perante o sistema
interamericano de direitos humanos a esse núcleo não embargável ou inalienável de bens. 

14. Para que casos relativos ao direito à propriedade possam ser conhecidos pelos órgãos
que compõem o sistema interamericano de direitos humanos, estes devem: (i) estar limitados
aos  bens  necessários  à  vida  digna  do  indivíduo  ou  (ii)  representar  um bem vital  para  o
desenvolvimento  de atividade profissional,  desde que seja necessário  para garantir  a vida
digna da pessoa.

15. Não se pode falar em dignidade da pessoa jurídica no campo de direitos humanos. Por
isso, a via judicial comum nacional, e não a internacional dos direitos humanos, é a que estará
acessível para conhecer de lesões aos direitos de pessoa jurídica.

16. Concluo, portanto, que a intenção do presente voto não é propor a criação de um rol
taxativo  de  bens  intangíveis;  a  definição  deve  sempre  dialogar  com  a  realidade
socioeconômica  e  com  a  visão  nacional  do  que  representa  o  interesse  geral,  trazido  no
conjunto normativo democraticamente produzido. Propõe, isto sim, estabelecer o princípio de
que  não  são  todas  as  propriedades  que  merecem  proteção  por  parte  do  sistema
interamericano, pois certamente exclui propriedades supérfluas, suntuárias, luxuosas, ou seja,
que vão além das necessidades elementares das pessoas, aquelas garantidoras do mínimo
existencial e da vida digna.

Roberto F. Caldas

203  SARLET,  Ingo  Wolfgang.  “Dignidade  (da  pessoa)  humana,  mínimo  existencial  e  justiça  constitucional”.
Revista CEJUR TJCS, 2013.
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Juiz

Pablo Saavedra Alessandri

Secretário



VOTO PARCIALMENTE DISSIDENTE DO
JUIZ ALBERTO PÉREZ PÉREZ

OPINIÃO CONSULTIVA OC–22/16 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DO
PANAMÁ

1. Votei contra vários pontos resolutivos desta opinião consultiva e dos raciocínios
em que eles se baseiam, pelos motivos que passo a expor.

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. A  principal  objeção  à  presente  opinião  consultiva  aprovada  pela  Corte  por
maioria  repousa  no  fato  de  que  não  está  enfocada  do  ponto  de  vista  do  direito
internacional  dos  direitos  humanos  (como  devem  estar  todos  os  seus
pronunciamentos),  mas  do  ponto  de  vista  do  direito  internacional  tradicional.  As
normas de fonte internacional, cujo conteúdo consiste na consagração e proteção dos
direitos  humanos  fundamentais  diferem  das  normas  tradicionais  de  direito
internacional  em muitos aspectos e, em particular,  no tocante a sua interpretação,
regida pelo princípio  pro persona  que,  no sistema interamericano,  está afirmado e
desenvolvido no artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

3. Se tivesse enfocado como parte do direito internacional dos direitos humanos,
poucas palavras teriam bastado para contestar a primeira e principal das perguntas
formuladas pelo Panamá, dizendo, concisa, clara e contundentemente, que quando o
artigo 1.2 da Convenção diz que  “Para os fins desta Convenção, pessoa é todo ser
humano” quer dizer precisa e exatamente isso: que pessoa é todo ser humano e que
“Toda pessoa” – ou seja, todo ser humano – tem direito ao reconhecimento de sua
personalidade  jurídica”,  como  declara  o  artigo  3,  intitulado   “Direito  ao
Reconhecimento da Personalidade Jurídica”.

4. Como consequência lógica dessa concisa, clara e contundente afirmação inicial,
a resposta às perguntas seguintes do Panamá deveria ter sido formulada também de
forma concisa, clara e contundente (ver infra, cap. II). Lamentavelmente, a maioria da
Corte optou por um enfoque de caráter geral que, apesar de sua extensão, esteve
longe de englobar todos os pontos que deveria incluir em um enfoque dessa natureza
(ver infra, cap. III).

AS CONSULTAS ESPECÍFICAS DO PANAMÁ E A RESPOSTA QUE DEVERIA SER DADA
5. As consultas específicas formuladas pelo Panamá foram muito claras:

“1. O  Artigo  1,  Parágrafo  Segundo,  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,
restringe a proteção interamericana dos direitos humanos às pessoas físicas e exclui o âmbito de
proteção da Convenção às pessoas jurídicas?

2. O Artigo 1.2 da Convenção pode proteger também os direitos de pessoas jurídicas como
cooperativas, sindicatos, associações, sociedades quando compostos por pessoas físicas associadas
a essas entidades?

3. As pessoas jurídicas podem recorrer aos procedimentos da jurisdição interna e esgotar os
recursos da jurisdição interna na defesa dos direitos das pessoas físicas titulares dessas pessoas
jurídicas?
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4. Quais direitos humanos podem ser reconhecidos às pessoas jurídicas ou coletivas (não
governamentais)  no  âmbito  da Declaração  Americana sobre  Direitos  e Deveres  do  Homem, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e de seus Protocolos ou instrumentos internacionais
complementares?

5. No  âmbito  da  Convenção  Americana,  além  das  pessoas  físicas,  as  pessoas  jurídicas
compostas por seres humanos têm direitos à liberdade de associação do Artigo 16, à intimidade e
vida privada do Artigo 11, à liberdade de expressão do Artigo 13, à propriedade privada do Artigo
21, às garantias judiciais, ao devido processo e à proteção de seus direitos dos Artigos 8 e 25, à
igualdade e não discriminação dos Artigos 1 e 24, todos da Convenção Americana?

6. Pode  uma  empresa  ou  sociedade  privada,  cooperativa,  sociedade  civil  ou  sociedade
comercial,  um  sindicato  (pessoa  jurídica),  um  meio  de  comunicação  (pessoa  jurídica),  uma
organização indígena (pessoa jurídica), na defesa de seus direitos e/ou de seus membros, esgotar
os recursos da jurisdição interna e recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em
nome de seus membros (pessoas físicas associadas ou proprietárias da empresa ou sociedade), ou
cada membro ou sócio deve fazer isto em sua condição de pessoa física?

7. Se uma pessoa jurídica em defesa de seus direitos e dos direitos de seus (pessoas físicas
associados ou sócios dela) recorrer à jurisdição interna e esgotar seus procedimentos jurisdicionais,
podem seus membros ou associados recorrer diretamente perante a jurisdição internacional  da
Comissão Interamericana em defesa de seus direitos como pessoas físicas afetadas?

8. No âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as pessoas físicas devem
esgotar elas próprias os recursos da jurisdição interna para recorrer à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos na defesa de seus direitos humanos ou podem as pessoas jurídicas das quais
participam fazer isto?

6. A resposta à  primeira consulta específica – que é a fundamental – está dada
pelo  texto  absolutamente  claro  e  inequívoco  do  artigo  1.2.  Como  já  se  falou  no
parágrafo 3 do presente voto, “quando o artigo 1.2 da Convenção diz que “Para os fins
desta Convenção, pessoa é todo ser humano”  quer dizer precisa e exatamente isso:
que pessoa é todo ser humano, e que “Toda pessoa” – ou seja, todo ser humano – tem
direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”,  como declara o artigo 3,
intitulado “Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica”. Portanto, os direitos
que a Convenção Americana reconhece às pessoas204 são direitos dos seres humanos e
não de outro tipo, classe ou índole de entidade. 

7. O sistema de proteção estabelecido pela Convenção somente inclui  os seres
humanos,  porque  assim  foi  concebido.  Isso  não  exclui  que  em  outros  sistemas,
internacionais ou internos, sejam reconhecidos direitos a outras entidades (artigo 29
da Convenção Americana). Mas não se tratará de direitos humanos fundamentais, que
somente podem pertencer à pessoa humana, e sim de outro tipo de direitos.

8. A resposta à consulta específica 2 deveria ter sido contundentemente negativa:
o  Artigo  1.2  da  Convenção  não  protege  os  direitos  de  pessoas  jurídicas  como
cooperativas, sindicatos, associações, sociedades, na medida em que são compostos
por pessoas físicas associadas a essas entidades. Diverso é o tema da proteção dos
direitos das pessoas físicas “associadas a essas entidades” ou integrantes delas, que a
Corte resolveu em sua jurisprudência no sentido de que “embora a figura das pessoas
jurídica não tenha sido reconhecida expressamente pela Convenção Americana, como
fez o Protocolo no. 1 à Convenção Europeia de Direitos Humanos, isto não restringe a
possibilidade  [de]  que  em  determinadas  hipóteses,  o  indivíduo  possa  recorrer  ao
Sistema  Interamericano  de  Proteção  dos  Direitos  Humanos  para  fazer  valer  seus
direitos  fundamentais,  mesmo quando  eles  estiverem cobertos  por  uma  figura  ou

204  Ver infra, no texto proposto por mim para o capítulo V da Opinião Consultiva, que se transcreve
integralmente no parágrafo 20 do presente voto, parágrafos 15-17 (Convenção Americana) e 22 (Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem).
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ficção jurídica criada pelo mesmo sistema do Direito. Não obstante, vale fazer uma
distinção para admitir  quais situações poderão ser analisadas por este Tribunal,  no
âmbito  da  Convenção Americana.  Neste  sentido,  esta  Corte  já  analisou  a  possível
violação de direitos de sujeitos em sua qualidade de acionistas”205. 

9. A resposta  à  consulta  específica  3 deveria  ser  também clara  e  concisa.  As
pessoas jurídicas podem utilizar todos os procedimentos e recursos previstos no direito
interno, mas isso não constitui em si uma forma de “esgotar os recursos da jurisdição
interna em defesa dos direitos das pessoas físicas titulares dessas pessoas jurídicas”.
Nos casos em que um indivíduo recorrer ao Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos  Humanos “para fazer  valer  seus  direitos  fundamentais,  mesmo quando os
mesmos  estiverem cobertos  por  uma  figura  ou  ficção  jurídica  criada  pelo  mesmo
sistema do Direito”, terá que considerar em cada caso se os recursos internos assim
interpostos foram suficientes para cumprir os requisitos da Convenção. No caso Cantos
Vs. Argentina, a Corte comprovou que “todos os recursos administrativos e judiciais,
salvo  uma denúncia  penal  e um amparo interpostos em 1972, no início  dos fatos
denunciados, foram apresentados diretamente por ‘direito próprio e em nome de suas
empresas’ pelo senhor Cantos” e, em razão disto, concluiu que “a suposta violação dos
direitos da Convenção do senhor Cantos” podia ser analisada pela Corte “na respectiva
etapa de mérito” 206.

10. A  resposta  à  consulta  específica  4  –“Quais  direitos  humanos  podem  ser
reconhecidos às pessoas jurídicas ou coletivas (não governamentais)  no âmbito  da
Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana
sobre  Direitos  Humanos  e  de  seus  Protocolos  ou  instrumentos  internacionais
complementares? ”– deveria ser também concisa, clara e contundente: Nenhum.

11. A resposta à consulta específica 5 –“No âmbito da Convenção Americana, além
das pessoas físicas, as pessoas jurídicas compostas por seres humanos têm direitos à
liberdade de associação do Artigo 16, à intimidade e vida privada do  Artigo 11, à
liberdade de expressão do Artigo 13, à propriedade privada do Artigo 21, às garantias
judiciais,  ao devido  processo e  à proteção de seus direitos dos Artigos  8  e 25,  à
igualdade e não discriminação dos Artigos 1 e 24, todos da Convenção Americana?”–
devia ser também clara e contundente. As pessoas jurídicas não têm quaisquer dos
direitos a que se refere esta consulta, razão pela qual não são titulares de quaisquer
dos direitos incluídos no sistema de proteção da Convenção Americana.

12. A resposta à consulta específica 6 –“Pode uma empresa ou sociedade privada,
cooperativa, sociedade civil ou sociedade comercial, um sindicato (pessoa jurídica), um
meio de comunicação (pessoa jurídica), uma organização indígena (pessoa jurídica),
em defesa de seus direitos e/ou de seus membros, esgotar os recursos de jurisdição
interna e recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em nome de seus
membros (pessoas físicas associadas ou proprietárias da empresa ou sociedade), ou
cada membro ou sócio  deve fazer  isto  em sua condição de pessoa física?”– devia
distinguir entre as diversas situações apresentadas, a partir da afirmação geral de que
as  pessoas  jurídicas  não  são  titulares  de  direitos  fundamentais  protegidos  pela
Convenção Americana:

205  Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares. Sentença de 7 de setembro de 2001.
Série C No. 85, parágrafo 29; Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Fundo, Reparações e Custas. Sentença de 6
de fevereiro de 2001. Série C No. 74, parágrafos 123, 125, 138 e 156.
206  Cf. Caso Cantos Vs. Argentina, citado, parágrafo 30.
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a) Uma empresa ou sociedade privada, uma cooperativa, uma sociedade
civil ou comercial ou um meio de comunicação (pessoa jurídica) não podem esgotar os
recursos  da  jurisdição  interna  e  recorrer  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos
Humanos em nome de seus membros (pessoas físicas associadas ou proprietárias da
empresa ou sociedade), e sim quem deve fazê-lo é cada membro ou sócio em sua
condição de pessoa física que, como tal, é titular de direitos fundamentais protegidos
pela Convenção.

b) Os casos especiais dos sindicatos e das comunidades indígenas ou tribais
(não  de  “uma  organização  indígena  (pessoa  jurídica)”)  merecem  um  tratamento
separado (ver infra, caps. V e VI).

13. A resposta às  consultas específicas 7 –“Se uma pessoa jurídica na defesa de
seus direitos e dos direitos de seus membros (pessoas físicas associadas ou sócios da
mesma)  recorrer  à  jurisdição  interna  e  esgotar  seus  procedimentos  jurisdicionais,
podem  seus  membros  ou  associados  recorrer  diretamente  perante  a  jurisdição
internacional da Comissão Interamericana em defesa de seus direitos como pessoas
físicas afetadas?”– e 8 –“No âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
as pessoas físicas devem esgotar elas próprias os recursos da jurisdição interna para
recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em defesa de seus direitos
humanos  ou as  pessoas  jurídicas  das  quais  participam podem fazê-lo?”–  devia  se
fundar no princípio  pro persona e seguir as diretrizes gerais da resposta à consulta
específica 3.

II. PROBLEMAS E OMISSÕES EM RAZÃO DO ENFOQUE UTILIZADO

14. A opção pelo enfoque geral, que, entretanto, não foi completa, levou a uma
série de problemas e omissões que teriam sido evitadas dando resposta concreta às
consultas específicas do Panamá.

15. Um primeiro problema consiste em que, aparentando englobar todo o relativo
ao tema, de fato  a Corte omitiu  em considerar alguns aspectos fundamentais.  Em
particular, não analisou a situação da enorme quantidade de pessoas jurídicas criadas
no  Panamá,  sobre  as quais  não  cabe  à Corte  emitir  um juízo  de  valor,  mas cuja
existência  e  cujas  atividades  off  shore não  pode  ignorar.  O  enfoque  geral  levou
também a pretender dar uma definição geral de “pessoa jurídica” que não levou em
conta a definição que o próprio Código Civil do Panamá dá: “É pessoa jurídica uma
entidade moral ou pessoa fictícia, de carácter político, público, religioso, industrial ou
comercial, representada por pessoa ou pessoas físicas, capaz de exercer direitos e de
contrair obrigações. ” (Art. 38, parágrafo 3; letra cursiva acrescentada). A realidade
mostra que há muitas pessoas jurídicas que não têm “membros”, e sim proprietários,
frequentemente  ocultos,  para  quem  servem  como  instrumentos  para  conseguir
resultados que não poderiam obter agindo individualmente e de forma não encoberta.

16. Outro problema consiste em que não se deu resposta concreta às perguntas
específicas referidas aos supostos direitos fundamentais de “associações, sociedades” e
de  “uma empresa  ou sociedade  privada,  cooperativa,  sociedade  civil  ou  sociedade
comercial” ou “meio de comunicação” (pessoa jurídica”).  Este aspecto foi abordado
supra, parágrafos 8 e 12.

17. As referências ao direito interno de diversos países não levam em conta, entre
outras coisas, a diferença essencial com a Lei Fundamental de Bonn, cujo art. 19.3
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dispõe que “Os direitos fundamentais regem também as pessoas jurídicas com sede no
país, desde que por sua própria natureza sem aplicáveis às mesmas. ”

18. Apesar do caráter geral que se tratou de dar à resposta às consultas específicas
formuladas pelo Panamá, não se levou em conta mais que o direito de países latino-
americanos, esquecendo que – como se informa com razão no parágrafo 19 da opinião
consultiva – o âmbito de aplicação das opiniões consultivas, incluída a legitimação para
solicitá-las, inclui todos os Estados membros da OEA. Uma consideração geral do tema
da relação entre pessoas jurídicas e direitos fundamentais não pode deixar de abordar
a interpretação peculiar que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América deu à
palavra “pessoa” utilizada na Emenda XIV a sua Constituição207. A jurisprudência da
Suprema Corte norte-americana interpretou que também uma pessoa jurídica, e em
particular uma corporation (aproximadamente equivalente a uma sociedade anônima,
e muitas vezes utilizado no sentido de empresa) tem os mesmos direitos fundamentais
que uma pessoa física e como parte de seu direito à liberdade de expressão pode
participar  livremente  das  campanhas  políticas  eleitorais,  em  particular  mediante
contribuições pecuniárias208. 

III. TENTATIVA FALIDA DE BUSCAR CONSENSO (CAPÍTULO V DA OPINIÃO
CONSULTIVA)

19. Em  uma  tentativa  em  buscar  o  consenso,  elaborei  a  apresentei  um  texto
substitutivo do capítulo V que estava para consideração da Corte, no qual busquei
incluir uma formulação que fosse aceitável para os demais juízes (na medida em que
continha vários dos pontos fundamentais do texto que estava sendo considerado), mas
que ao mesmo tempo tinha a clareza, concisão e contundência que, a meu ver, deveria
ter a resposta às consultas específicas do Panamá. 

20. O texto de minha proposta foi o seguinte:

“V.

O ARTIGO 1.2 DA CONVENÇÃO AMERICANA SOMENTE INCLUI AS PESSOAS
NATURAIS OU FÍSICAS

1. A primeira e principal pergunta formulada pelo Governo do Panamá é a
seguinte:

O  Artigo  1,  Parágrafo  Segundo,  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos
Humanos, restringe a proteção interamericana dos direitos humanos às pessoas
físicas e exclui do âmbito de proteção da Convenção as pessoas jurídicas?

2. O artigo 1.2 da Convenção Americana dispõe o seguinte:

“Para os fins desta Convenção, pessoa é todo ser humano”.

Consequentemente,  não cabe dúvida  de que as pessoas jurídicas  não estão
incluídas  no  “âmbito  de  proteção  da  Convenção”  e  que  “a  proteção

207  O  parágrafo  1  da  Emenda  XIV  dispõe  o  seguinte:  “Todas  ases  pessoas  nascidas  ou
naturalizadas nos Estados Unidos e submetidas a sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e dos
Estados em que residem.  Nenhum Estado poderá pronunciar nem dar efeito  a qualquer lei que limite os
privilégios  ou  imunidades  dos  cidadãos  dos  Estados  Unidos;  tampouco  poderá  qualquer  Estado  privar
qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal;  nem  negar a qualquer
pessoa que estiver dentro de seus limites jurisdicionais a igual proteção das leis” (Sublinhado acrescentado.)
208  Ver, por exemplo, os casos Santa Clara County vs. Southern Pacific Railroad Company, 118
US 394 (1886) e (depois  de uma Série  de sentenças que  desde  1976 avançavam no mesmo sentido)
Citizens United vs. Federal Election Commission, No. 08-205, 558 U.S. 310 (2010).
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interamericana  dos  direitos  humanos”  somente  inclui  as  pessoas  físicas  ou
naturais. 

3. A disposição é tão clara que não pareceria necessário se estender quanto
aos diversos critérios de interpretação previstos nos 31209 e 32210 da Convenção
de  Viena  sobre  o  Direito  dos  Tratados,  que  contém  a  regra  geral  e
consuetudinária de interpretação dos tratados internacionais211.

4. Entretanto,  como  a  finalidade  das  opiniões  consultivas  é  dar  maior
clareza  e  certeza  possível  sobre  as  interpretações  nela  contidas,  a  Corte
aplicará a regra geral de interpretação dos tratados (art. 31.1 da Convenção de
Viena), que impõe analisar o sentido corrente dos termos utilizados no  art. 1.2,
interpretados de boa-fé, levando em conta o objeto e finalidade do tratado e o
contexto dos termos utilizados, bem como o disposto no art.31.4, segundo o
qual  “Será  dado  a  um termo um sentido  especial  se  constar  que  tal  foi  a
intenção das partes”. Posteriormente a Corte utilizará, no que for pertinente, os
meios  de  interpretação  complementares  estabelecidos  no  artigo  32  da
Convenção de Viena, em particular, os trabalhos preparatórios da Convenção
Americana. 

5. Tudo isso levará a confirmar a afirmação feita no início deste capítulo:
não cabe dúvida de que as pessoas jurídicas não estão incluídas no “âmbito de
proteção  da  Convenção”  e  que  “a  proteção  interamericana  dos  direitos
humanos” somente inclui as pessoas físicas ou naturais.

A. Sentido  corrente  dos  termos  do  artigo  1.2  e  sentido  especial
atribuído a eles na Convenção

6. O sentido corrente dos termos do artigo 1.2 é cristalino. A Corte reitera
que já estabeleceu que o artigo 1.2 da Convenção determina que os direitos
reconhecidos em tal instrumento cabem a pessoas, ou seja, a seres humanos212.

209  Artigo 31. Regra geral de interpretação. 
1. Um tratado deverá ser interpretado de boa-fé de acordo com o sentido corrente que tiver sido
atribuído aos termos do tratado no contexto destes e levando em conta seu objeto e finalidade.
2. Para os fins da interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, incluídos
seu preâmbulo e anexos:

a) qualquer acordo que se refira ao tratado e tiver sido ajustado entre todas as partes em
razão da celebração do tratado:
b) qualquer instrumento formulado por uma ou mais partes em razão da celebração do
tratado e aceito pelas demais como instrumento referente ao tratado;

3. Juntamente com o contexto, deverá se levar em conta:
a)  qualquer  acordo  ulterior  entre  as  partes  sobre  a  interpretação  do  tratado  ou  da
aplicação de suas disposições;
b) qualquer prática  ulteriormente seguida na aplicação  do tratado pela  qual  constar  o
acordo das partes sobre a interpretação do tratado:
c)  qualquer  norma  pertinente  de  direito  internacional  aplicável  nas  relações  entre  as
partes.

4. Será dado a um termo um sentido especial se constar que tal foi a intenção das partes.
210  Artigo  32.  Meios  de  interpretação  complementares.  Poderão  recorrer  a  meios  de
interpretação complementares, em particular aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de
sua celebração, para confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou para determinar o sentido
quando a interpretação dada de acordo com o artigo 31:

a) deixar ambíguo ou obscuro o sentido; ou 
b) levar a um resultado manifestamente absurdo ou não razoável.

211  Cf. entre outros,  Corte Internacional de Justiça,  Caso relativo à soberania sobre Pulau
Ligitan e Pulau Sipadan (Indonésia contra Malásia), Sentença de 17 de dezembro de 2002, parágrafo 37, e
Corte Internacional de Justiça, Caso Avena e outros nacionais mexicanos (México contra os Estados Unidos
de América), Sentença de 31 de março de 2004, parágrafo 83.
212  Caso  Usón  Ramírez  Vs.  Venezuela.  Exceção  Preliminar,  Mérito,  Reparações  e  Custas.
Sentença de 20 de novembro de 2009. Série C No. 207, parágrafo 45, e  Caso Granier e outros (Radio
Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de
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Em particular, cabe ressaltar que a Convenção Americana não deixou aberta a
interpretação sobre como se deve entender o termo “pessoa”, já que o artigo
1.2 precisamente busca estabelecer uma definição do mesmo, que demonstra a
intenção  das  partes  de dar  um significado  especial  ao  termo no âmbito  do
tratado, como estabelece o artigo 31.4 da Convenção de Viena. Neste sentido,
este Tribunal entendeu que os termos do artigo 1.2 da Convenção devem ser
entendidos como sinônimos213.

7. “Ser  humano”  é  todo  indivíduo  da  espécie  humana.  “Pessoa”  é  todo
indivíduo da espécie humana. Portanto, as pessoas jurídicas não estão incluídas
no  “âmbito  de  proteção  da  Convenção”  e  “a  proteção  interamericana  dos
direitos  humanos”  somente  inclui  as  pessoas  físicas  ou  naturais.  Não  é
necessário transcrever as definições do dicionário da língua espanhola214, nem
os dos idiomas dos outros textos oficiais da Convenção Americana215. Todas elas
são concordantes no sentido indicado.

8. Assim interpretou a Corte Interamericana desde o primeiro caso216 em
que foi apresentada a questão se as pessoas jurídicas poderiam ser objeto de
proteção no sistema interamericano. Essa conclusão, que será confirmada na
presente opinião consultiva, está em perfeita consonância com o princípio de
boa-fé e - como se verá nos parágrafos a seguir – é plenamente confirmada
pela análise do contexto e do objeto e finalidade da Convenção217. 

B. Objeto e finalidade do tratado – interpretação teleológica

9. A  Corte  indicou  que  em  uma  interpretação  teleológica  se  analisa  o
propósito  das  normas  envolvidas,  sendo,  para  tanto,  pertinente  analisar  o
objeto  e  a  finalidade  do  próprio  tratado  e,  se  for  pertinente,  analisar  os
propósitos do sistema regional de proteção218.

10. Não  pode  haver  qualquer  dúvida  de  que  o  objeto  e  finalidade  da
Convenção Americana são a proteção do ser humano e de seus direitos. Já
desde  seu  Preâmbulo,  esta  proclama  enfaticamente  que  seu  propósito  é
“consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas,
um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos
direitos essenciais do homem”; reconhece “que os direitos essenciais do homem
não nascem do fato de ser nacional de determinado Estado, mas sim que têm

junho de 2015. Série C No. 293, parágrafo 19.
213  Cf. Caso  Artavia  Murillo  e  outros  (Fecundação  in  vitro)  Vs.  Costa  Rica.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 novembro de 2012 Série C No. 257, parágrafo
219. O artigo 1.2 foi analisado pela Corte em casos nos quais solicitou a violação de direitos em prejuízo de
pessoas jurídicas, o que foi rejeitado pelo Tribunal porque não foram reconhecidas como titulares de direitos
consagrados na Convenção Americana. Cf. Caso Cantos Vs. Argentina. Exceções Preliminares. Sentença de 7
de setembro de 2001. Série  C No. 85, parágrafo 29,  e  Caso Perozo e outros Vs.  Venezuela.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de janeiro de 2009. Série C No. 195, parágrafo
398.
214  http://lema.rae.es/drae/?val=ser+humano.
215  Inglês:  Dicionário  da  Universidade  de  Oxford,  disponível  em:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human-being?q=human+being;  português:  dicionário
“VOX”,  “humano”;  francês:  Dicionário  Larousse,  disponível  em
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humain/40608?q=humain#40515.
216  Cantos Vs. Argentina, Exceções Preliminares. Sentença de 7 de setembro de 2001. Série C
No. 85, parágrafo 29.
217  Cf.  Proposta  de  Modificação  à  Constituição  Política  de  Costa  Rica  Relacionada  com a
Naturalização. Opinião Consultiva OC-4/84 de 19 de janeiro de 1984.  Série A No. 4, parágrafo 23.  .
218  Caso González e outras (“Campo de Algodão”) Vs. México. Exceção Preliminar,  Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C No. 205, parágrafo 59, e Caso Artavia
Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas .
Sentença de 28 novembro de 2012. Série C No. 257, parágrafo 257.
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como fundamento os atributos da pessoa humana, razão pela qual justificam
uma  proteção  internacional,  de  natureza  convencional  coadjuvante  ou
complementar  da  qual  oferece  o  direito  interno  dos  Estados  americanos  e
reitera que, “com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, somente
pode-se realizar o ideal do ser humano livre, isento de temor e de miséria, se
foram criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos
econômicos, sociais e culturais, tanto quanto de seus direitos civis e políticos”. 

11. Por isso, a Corte afirmou que o objetivo e a finalidade da Convenção
Americana são “a proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos”219, e
que  foi  planejada  para  proteger  os  direitos  humanos  das  pessoas,
independentemente de sua nacionalidade, com relação a seu próprio Estado ou
a qualquer outro220.

12. Como  se  informou,  o  objetivo  e  a  finalidade  da  Convenção  são  “a
proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos”, o que demonstra que
ela  foi  criada  com  a  intenção  de  proteger  exclusivamente  aqueles.  A
interpretação  teleológica  da  norma  confirma  a  conclusão  a  que  se  chegou
levando em conta o significado corrente dos termos, segundo a qual as pessoas
jurídicas estão excluídas da proteção conferida pela Convenção Americana. Um
dos princípios  fundamentais  em matéria  de interpretação  das  normas sobre
direitos humanos é o princípio pro persona, que impõe efetuar a interpretação
mais  favorável  para  o  efetivo  gozo  e  exercício  dos  direitos  e  liberdades
fundamentais. 

13. Da mesma forma, as pautas de interpretação contidas no artigo 29 da
Convenção221 implicam  que  “nenhuma  disposição  de  tal  tratado  pode  ser
interpretada no sentido de […] limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou
liberdade que possa ser reconhecido de acordo com as leis de quaisquer dos
Estados Parte ou de acordo com outra convenção de que for parte um de tais
Estados”,  ou  então  de  “excluir  ou  limitar  o  efeito  que  possam  produzir  a
Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem  e  outros  atos
internacionais da mesma natureza”.

C. O contexto – interpretação sistemática

14. Segundo o art. 31.2 da Convenção de Viena, o contexto está composto
fundamentalmente pelo texto do tratado, “incluídos seu preâmbulo e anexos”.
Segundo  o  art.  31.2  da  Convenção  de  Viena,  o  contexto  inclui  também
“qualquer acordo que se refira ao tratado e tiver sido ajustado entre todas as

219  O Efeito das Reservas sobre a Entrada em Vigor da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos. Opinião Consultiva OC-2/82 de 24 de setembro de 1982. Série A No. 2, parágrafo 29, e Direitos e
garantias de meninas e meninos no contexto de migração e/ou em necessidade de proteção internacional.
Opinião Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Série A No. 21, parágrafo 53.
220  Cf.  O  Efeito  das  Reservas  sobre  a  Entrada  em Vigor  da  Convenção  Americana  sobre
Direitos  Humanos.  Opinião  Consultiva  OC-2/82  de  24  de  setembro  de  1982.  Série  A  No.  2,
parágrafo 29.
221  Artigo 29. Normas de Interpretação

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:
a) permitir a um dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e

liberdade reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possa ser reconhecido de acordo

com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção de que for parte um
de tais Estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorram da foram
democrática representativa de governo e

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana de Direitos e Deveres do
Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.
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partes em razão da celebração do tratado” e “qualquer instrumento formulado
por  uma ou mais  partes em razão da celebração do tratado  e  aceito  pelas
demais  como  instrumento  referente  ao  tratado”  e  segundo  o  art.  31.3,
“Juntamente com o contexto,  deverá se  levar  em conta”  também “qualquer
acordo ulterior entre as partes sobre a interpretação do tratado ou da aplicação
de suas disposições”, “qualquer prática ulteriormente seguida na aplicação do
tratado pela qual conste o acordo das partes sobre a interpretação do tratado”,
e  “qualquer  norma pertinente  de direito  internacional  aplicável  nas  relações
entre as partes.”  Como não existem tais  acordos, instrumentos,  práticas ou
normas pertinentes, a Corte considerará somente o texto do tratado, incluído
seu preâmbulo.

i) O texto da Convenção Americana

15. Começando  com o  texto  da  Convenção  Americana,  praticamente  em
todos os artigos em que são consagrados direitos, o sujeito a quem se atribuem
estes direitos é “toda pessoa”, ou seja, todo ser humano: artigos 1.1, 3, 4.1,
4.6, 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 (duas vezes), 10, 11.1, 11.3, 12.1,
13.1, 14.1, 16, 18, 20.1, 20.2, 21.1, 22.1, 22.2, 22.7, 24, 25.1 e 25.2. Outros
artigos  atribuem os  direitos  a  “todas  as  pessoas”  (expressão  equivalente  à
anterior): artigos 16.1 e 24. Outros artigos se referem à totalidade das pessoas
compreendidas  em  uma  categoria:  “toda  criança”  (artigo  19),  “todos  os
cidadãos” (art. 23.1), “o homem e a mulher” (art. 17.2), “os contraentes” (art.
17.3), “os cônjuges” (art. 17.4).

16. O mesmo ocorre com os artigos que estabelecem preceitos proibitivos
para a proteção de determinados  direitos  fundamentais,  nos quais  o  sujeito
protegido  é  designado  como  “ninguém”,  que  segundo  o  DRAE  significa
“nenhuma pessoa”, ou então diretamente como “nenhuma pessoa”: artigos 5.2,
7.2, 7.3, 7.7, 9, 11.2, 12.2, 20.3, 21.2, 22.5.

17. Em nenhum dos artigos mencionados se utiliza qualquer expressão que
conceda  às  pessoas  jurídicas  a  titularidade  de  algum  dos  direitos  que
consagram, nem que permita inferir um desvio com relação ao estabelecido no
artigo 1.2 da Convenção. 

ii) O sistema interamericano

18. Igualmente, de acordo com o critério sistemático, as normas devem ser
interpretadas como parte de um todo, cujo significado e alcance devem se fixar
em função do sistema jurídico ao qual pertencem222. O Tribunal considerou que
ao interpretar um tratado deve-se levar em conta o sistema dentro do qual se
inscreve, que no caso está constituído sistema interamericano de proteção dos
direitos humanos. 

19. Dentro  desse  sistema  ocupa  um  lugar  proeminente  a  Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, cuja análise permite verificar se a
interpretação  dada  a  uma norma ou termo em concreto  é  coerente  com o
sentido das demais disposições.

20. A Declaração Americana começa com os seguintes considerandos:

Que os povos americanos dignificaram a pessoa humana e que suas constituições nacionais
reconhecem que as instituições jurídicas e políticas, reitoras da vida em sociedade, têm

222  Cf. Caso González e outras (“Campo de Algodão”) Vs. México. Exceção, Preliminar, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C No. 205, parágrafo 43, e Caso Artavia
Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas .
Sentença de 28 novembro de 2012 Série C No. 257, parágrafo 191.
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como  finalidade  principal  proteção  dos  direitos  essenciais  do  homem  e  a  criação  de
circunstâncias  que  lhe  permitem  progredir  espiritual  e  materialmente  e  alcançar  a
felicidade;

Que,  em  repetidas  ocasiões,  os  Estados  americanos  reconheceram  que  os  direitos
essenciais do homem não nascem do fato de ser nacional de determinado Estado e sim que
têm como fundamento os atributos da pessoa humana;

Que a proteção internacional dos direitos do homem deve ser guia principal  do direito
americano em evolução;

Que a consagração americana dos direitos essenciais do homem junto com as garantias
oferecidas pelo regime interno dos Estados estabelece o sistema inicial de proteção que os
Estados americanos consideram adequado às atuais circunstâncias sociais e jurídicas, não
sem reconhecer que deverão fortalecê-lo cada vez mais no campo internacional, na medida
em que essas circunstâncias vão sendo mais propícias. 

21. As expressões transcritas demonstram que a Declaração Americana foi
proclamada com a intenção de centralizar a proteção e titularidade dos direitos
no ser humano. O anterior se infere da constante referência a palavras tais
como “homem”223 ou “pessoa humana”, que denotam que não estavam levando
em conta a figura das pessoas jurídicas na hora de redigir tais instrumentos.
Sobre a Declaração Americana,  o Conselho Interamericano de Jurisconsultos
sobre a Conferência de Bogotá manifestou que “é evidente que a Declaração de
Bogotá não cria uma obrigação jurídicas contratual, mas também é fato que ela
indica uma orientação bem definida no sentido da proteção internacional dos
direitos fundamentais da pessoa humana”224.

22. o texto da Declaração Americana é análogo ao da posterior Convenção
Americana a este respeito. O titular da proteção é “todo ser humano” (art. I),
cada homem (art. XVIII), “toda pessoa” (artigos III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII),
“todas as pessoas” (art. II), “toda mulher estado de gravidez” (art. VII), “toda
pessoa que trabalha” (art. XIV), “toda pessoa, legalmente capacitada” (art. XX),
“todo indivíduo que tiver sido privado de sua liberdade” (art. XXV), “ninguém”
(art. XXV), “todo acusado” ou “toda pessoa acusada de um delito” (XXVI). O
mesmo acontece com os artigos relativos a deveres, que os atribuem a “toda
pessoa” (artigos XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXVIII).

23. Em nenhum dos artigos mencionados se utiliza qualquer expressão que
conceda  às  pessoas  jurídicas  a  titularidade  de  algum  dos  direitos  que
consagram  ou  dos  deveres  que  impõem,  nem  que  permita  inferir  um
afastamento do princípio de que, para fins do sistema interamericano, pessoa é
todo ser humano.

iii) Outros sistemas de proteção dos direitos humanos e o direito
comparado

223  A este respeito, a Corte ressalta que o uso da palavra “homem” na Declaração Americana
e na Convenção  Americana  deve ser  entendido como equivalente a  “ser  humano”,  segundo a  primeira
acepção do DRAE (“Ser animado racional, homem ou mulher”).
224  Comitê Jurídico Interamericano, Recomendações e relatórios, 1949-1953 (1955), p. 107.
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24. Este  Tribunal  considerou  útil,  em  algumas  oportunidades225,  analisar
outros sistemas de proteção dos direitos humanos com a finalidade de constatar
suas semelhanças ou diferenças com o sistema interamericano para ajudar a
determinar o alcance ou sentido que foi dado a uma norma similar ou a detectar
as  particularidades  do  tratado.  No  presente  caso,  a  Corte  se  referirá
sucintamente  aos  sistemas  europeu,  africano  e  universal,  e  também  fará
referência às normas de direito interno na matéria.

a) Sistema europeu

25. A  Convenção  Europeia  utiliza  em  seus  artigos  a  expressão  “toda
pessoa”,  mas  não  contém uma definição  do  termo “pessoa”,  o  que  é  uma
diferença substancial da Convenção Americana. Em seu preâmbulo tampouco
há expressões análogas às contidas no preâmbulo da Convenção Americana ou
nos considerandos da Declaração Americana, pois somente se destaca o valor
dos  direitos  humanos  como um meio  para  assegurar  a  justiça  e  a  paz  na
Europa226. Por outro lado, no artigo 1 do Protocolo Adicional No. 1, relativo à
proteção da  propriedade,  dispõe-se que “Toda pessoa física  ou jurídica  tem
direito  ao  respeito  a  seus  bens”.  Por  sua  vez,  o  artigo  34  da  Convenção
Europeia,  relativo  às  demandas  individuais  (texto  revisado  em  razão  do
Protocolo N°11), dispõe-se que “O Tribunal poderá conhecer de uma demanda
apresentada  por  qualquer  pessoa  física,  organização  não  governamental  ou
grupo de particulares que se considerar vítima de uma violação”.

26. Baseando-se nas disposições indicadas, e inclusive estendendo o alcance
de sua aplicação, o Tribunal Europeu conheceu de demandas de diversos tipos
de pessoas jurídicas que alegavam ter sido vítimas de violação a um de seus
direitos (e não apenas ao direito de propriedade).  

27. Entretanto,  essa  jurisprudência  europeia  não  é  aplicável  ao  sistema
estabelecido pela Convenção Americana, em razão das diferenças substanciais
existentes entre as disposições pertinentes de um e outro sistema. Já se falou
que  no  sistema  europeu  não  há  uma  norma  equivalente  ao  art.  1.2  da
Convenção  Americana  e  o  artigo  34  da  Convenção  Europeia,  que
superficialmente poderia parecer análogo ao art. 44 da Convenção Americana,
difere  substancialmente  deste,  porque exige  que  aquele  que  apresentar  um
pedido, seja uma pessoa “que se pretenda vítima de uma violação por uma das
partes contraentes dos direitos reconhecidos na Convenção”.

28. Daí decorre a diferença substancial entre os dois sistemas de proteção,
pois  no  sistema  interamericano  se  diferenciou  entre  peticionário  e  vítima
presumida. O artigo 44 da Convenção faz exclusivamente à legitimação ativa,

225  Assim, por exemplo, na opinião consultiva sobre A Filiação Obrigatória de Jornalistas, a
Corte comparou o artigo 13 da Convenção Americana, referente ao direito à liberdade de expressão com os
artigos análogos da Convenção Europeia (artigo 10) e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
(artigo  19).  A Filiação  Obrigatória  de  Jornalistas  (Artigos 13 e 29 Convenção  Americana sobre  Direitos
Humanos). Opinião Consultiva OC-5/85 de 13 de novembro de 1985. Série A No. 5, parágrafos 45 a 50. Em
sentido similar, no caso Atala Riffo a Corte analisou a diferença entre os alcances dos artigos 11 e 17 da
Convenção Americana e o artigo 8 da Convenção Europeia.  Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Série C No. 239, parágrafo 175.
226  O Preâmbulo da Convenção estabelece o seguinte: “Reafirmando sua profunda adesão a
estas liberdades fundamentais  que constituem as próprias  bases da justiça e da paz no mundo, e cuja
manutenção repousa essencialmente, de um lado, em um regime político verdadeiramente democrático, e,
de outro, em uma concepção e um respeito comuns dos direitos humanos dos quais dependem; 

Resolvidos, como Governos de Estados europeus movidos por um mesmo espírito e de posse de um
patrimônio comum de ideais e de tradições políticas, de respeito à liberdade e de primazia do Direito, a
tomar as primeiras medidas adequadas para assegurar a garantia coletiva de alguns dos direitos enunciados
na Declaração Universal”.
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mas não à qualidade de vítima o vítima presumida. A Corte determinou que “é
claro que o artigo 44 da Convenção permite que qualquer grupo de pessoas
formule  denúncias  ou  queixas  por  violação  dos  direitos  consagrados  pela
Convenção.  Esta  ampla  faculdade  de  denúncia  é  um traço  característico  do
sistema  de  proteção  [interamericano]  dos  direitos  humanos”227.
Consequentemente, da referência que faz o artigo 44 a “Qualquer pessoa ou
grupo de pessoas ou entidade não governamental” ou  não é possível inferir que
as pessoas jurídicas possam ser vítimas presumidas, e sim que se refere a sua
legitimação  ativa,  no  sentido  de  que  as  entidades  não  governamentais  ou
grupos de particulares estão autorizados a apresentar requerimentos individuais
perante a Comissão Interamericana em favor de vítimas presumidas, inclusive
em casos em que não tenham o consentimento delas228.

b) Sistema africano

29. Com relação à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos
(doravante  “a  Carta  Africana”),  a  Corte  observa  que  esta  não  contém uma
definição sobre o termo “pessoa”. Tampouco se encontrou uma interpretação
oficial realizada por parte de seus órgãos judiciais sobre se o termo “povos”229 a
que faz referência a Carta poderia chegar a alcançar as pessoas jurídicas. Por
isso, não é possível determinar de maneira concludente se as pessoas jurídicas
no sistema africano são titulares de direitos e podem ser consideradas vítimas
de maneira direta.

30. Da  mesma forma como no  sistema  interamericano,  a  Carta  Africana
confere às pessoas jurídicas a legitimação para apresentar à Comissão Africana
comunicações nas quais denunciem violações dos direitos humanos contidos na
Carta Africana230 em nome de terceiros.  Trata-se,  então,  de um enfoque de
actio  popularis,  de  acordo  com  o  qual  não  se  requer  que  o  autor  da
comunicação conheça a vítima da violação que alega ou tenha algum vínculo
com ela231, desde que a comunicação cumpra os requisitos de forma que exige o
artigo 56 da Carta Africana. 

c) Sistema universal

31. O artigo 1 do Protocolo facultativo do Pacto Internacional  de Direitos
Civis e Políticos (doravante o “PIDCP”) dispõe o seguinte: “Todo Estado Parte do

227  Castillo Petruzzi e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares. Sentença de 4 de setembro de
1998. Série C No. 41, parágrafo 77.
228  A este respeito, a Corte no caso Acevedo Jaramillo manifestou que “a denúncia pode ser
apresentada por uma pessoa distinta da presumida vítima, bem como pode ser apresentada por ‘um grupo
de pessoas’”. Caso Acevedo Jaramillo e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 7 de fevereiro de 2006. Série C No. 144, parágrafo 137. Da mesma forma, no caso Saramaka
indicou  que “o artigo 44 da Convenção permite a qualquer grupo de pessoas apresentar denúncias  ou
queixas de violações dos direitos estabelecidos na Convenção. Esta ampla faculdade para apresentar um
pedido é uma característica particular  do sistema interamericano para a proteção dos direitos humanos.
Igualmente, qualquer pessoa ou grupo de pessoas que não forem as presumidas vítimas podem apresentar
um pedido”.  Caso do Povo Saramaka vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença del28 de novembro de 2007. Série C No. 172, parágrafo 22.
229  A este respeito, a Carta Africana faz referência  a vários  direitos dos “povos”  como os
titulares do direito, por exemplo, o direito à igualdade (artigo 19), à existência e autodeterminação (artigo
20); a dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais (artigo 21), ao desenvolvimento (artigo 22); à
paz e à segurança (artigo 23) ou a um ambiente geral satisfatório favorável a seu desenvolvimento (artigo
24).
230  Seção 4, Regra 93(1) das Regras de Procedimento da Comissão Africana, 2010. Diz esta
regra, no pertinente: “A Communication submitted under Article 55 of the African Charter may be addressed
to the Chairperson of the Commission through the Secretary by any natural or legal person.”
231  Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos,  Caso Artigo 19 Vs. El  Estado de
Eritreia, No. 275/03. Comunicação de 30 de maio de 2007, parágrafo 65.
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Pacto que chegar a ser parte do presente Protocolo reconhece a competência do
Comitê para receber e considerar comunicações de indivíduos que se encontrem
sob a jurisdição desse Estado e que alegarem ser vítimas de uma violação, por
esse Estado Parte, de quaisquer dos direitos enunciados no Pacto”. Não estão
compreendidas as pessoas jurídicas. O Comitê de Direitos Humanos (doravante
“CDH” ou “o  Comitê”)  estabeleceu que,  de acordo com a disposição  citada,
somente os indivíduos podem apresentar comunicações perante tal órgão232. Da
mesma forma, na Observação geral número 31 do CDH se estabelece que “os
beneficiários  dos  direitos  reconhecidos  pelo  Pacto  são  os  indivíduos”233.  Em
várias  resoluções,  o  Comitê  de  Direitos  Humanos  reiterou  que,
“independentemente de as alegações parecerem ter relação com questões do
Pacto”234, as pessoas jurídicas não têm legitimação ativa perante tal órgão e
também que  quem apresenta  a  comunicação  deve  ser  ao  mesmo tempo  a
vítima da violação de direitos alegada235.

32. Diversa  é  a  situação  à  luz  da  Convenção  Internacional  sobre  a
Eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminação  Racial  (CERD),  que  faz
referência expressa a direitos dos quais seriam titulares “grupos de pessoas ou
instituições”236.  Na  execução  do  anterior,  o  Comitê  para  a  Eliminação  da
Discriminação  Racial  estabeleceu  que  as  pessoas  jurídicas  podem denunciar
violações que afetem seus direitos, desde que estas tenham sido prejudicadas e
possam ser consideradas vítimas do caso237. Neste sentido, o Comitê para a
Eliminação  da  Discriminação  Racial  reconheceu  a  legitimação  das  pessoas
jurídicas  para  apresentar  denúncias  de  violações  a  seus  próprios  direitos  e
também de violações aos direitos de seus membros, acionistas e proprietários,
tanto de forma individual quanto coletiva238. 

33. A  possibilidade  de  apresentação  de  comunicações  em  que  qualquer
pessoa que estiver sob a jurisdição de um Estado Parte no Pacto Internacional
de Direitos Econômicos,  Sociais  e Culturais  (doravante “PIDESC”) alegar ser
vítima de uma violação de quaisquer dos DESC enunciados no Pacto não estava
prevista no texto original  do Pacto. Existe caso recente desde a entrada em
vigor do Protocolo Facultativo de tal Pacto, que ocorreu em 5 de maio de 2013,
e são muito escassos os Estados que o ratificaram. Portanto, não existe ainda
uma prática que seja pertinente para a presente opinião consultiva. Segundo o
art. 2, “As comunicações poderão ser apresentadas por pessoas ou grupos de
pessoas que se encontrem sob a jurisdição do Estado Parte e que alegarem ser

232  CDH, V.S. Vs. Bielorrússia, No. 1749/2008. 31 de outubro de 2011, parágrafo 7.3.

233  CDH, Observação geral no. 31. 26 de maio de 2004, parágrafo 9.

234  CDH, A newspaper publishing Company Vs. Trinidad y Tobago, No. 360/1989. 14 de julho
de  1989,  parágrafo  3.2;  A  publication  Company  and  A  printing  Company  Vs.  Trinidad  y  Tobago,  No.
361/1989. 14 de julho de 1989; J.R.T. e o Partido W.G. Vs. Canadá, No. 104/1981. 6 de abril de 1983.
235  CDH, A Group of Association For the Defence of The Rights of Disabled and Handicapped
Persons in Italy Vs. Italia, No. 163/1984. 10 de Abril de 1984, parágrafo 6.2.
236  Por  exemplo,  o  artigo  2.1.a  da  Convenção  estabelece  que:  “1.  Os  Estados  partes
condenam a  discriminação  racial  e  se  comprometem a  seguir,  por  todos  os  meios  apropriados  e  sem
dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a promover o
entendimento entre todas as raças e com tal objeto: a) Cada Estado parte se compromete a não incorrer em
qualquer ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições e a zelar
para que todas as autoridades públicas e instituições públicas, nacionais e locais, atuem em conformidade
com esta obrigação”. (Letra cursiva acrescentada.)
237  CERD,  The  Documentation  and  Advisory  Centre  on  Racial  Discrimination  (DACRD)  Vs.
Dinamarca,  No. 28/2003. Declarado inadmissível  em 26 de agosto de 2003 e CERD,  Caso Comunidade
Judaica de Oslo e outros Vs. Noruega, No. 30/2003. 15 de agosto de 2005, parágrafo 7.4.
238  CERD,  TBB-Turkish  Union  in  Berlin/Brandenburg  Vs.  Alemanha,  No.  48/2010.  26  de
fevereiro de 2013, parágrafos 11.2 e 11.3.
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vítimas  de  uma  violação  por  esse  Estado  Parte  de  quaisquer  dos  direitos
enunciados na Convenção, ou em nome dessas pessoas ou grupos de pessoas”.
Nem no Pacto nem no Protocolo Facultativo existe uma disposição análoga ao
art. 1.2 da Convenção Americana. Tampouco existem disposições que confiram
direitos a pessoas jurídicas.

34. Tampouco  existem  disposição  desse  tipo  na  Convenção  sobre  a
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (doravante
“CEDAW”).  O artigo  2  do Protocolo  Facultativo  da CEDAW também prevê  a
possibilidade de que sejam apresentadas  comunicações  em termos idênticos
aos mencionados no parágrafo anterior,  ou seja,  por pessoas ou grupos de
pessoas  que  aleguem  ser  vítimas239.  Até  a  presente  data  não  foram
apresentadas  comunicações  de  pessoas  jurídicas  perante  o  Comitê  para  a
Eliminação da Discriminação contra a Mulher.

d) Conclusão sobre os tribunais e órgãos internacionais

35. A  Corte  constata  que  somente  são  reconhecidos  direitos  às  pessoas
jurídicas nos sistemas em que isso é expressamente estabelecido no texto: o
sistema europeu (supra, parágrafos 25 a 28) e a Convenção Internacional sobre
a  Eliminação  de  todas  as  formas  de  Discriminação  Racial  (CERD)  (supra,
parágrafo 32). A Convenção Americana não tem nenhum texto análogo e, por
outro  lado,  é  o  único  tratado  sobre  direitos  humanos  que  contém  uma
disposição como o art. 1.2.

iv) Reconhecimento de direitos a pessoas jurídicas no direito interno

36. No direito interno de diversos países que aceitaram a competência da
Corte são reconhecidos às pessoas jurídicas direitos fundamentais, que podem
coincidir com os consagrados na Convenção Americana. Segundo a informação
analisada por este Tribunal, os direitos que comumente240 são reconhecidos às

239  “As comunicações poderão ser apresentadas por pessoas ou grupos de pessoas que se
encontrem sob a jurisdição do Estado Parte e que aleguem ser vítimas de uma violação por esse Estado
Parte de  quaisquer  dos  direitos enunciados  na Convenção,  ou  em nome dessas  pessoas ou grupos  de
pessoas.  Quando for  apresentada uma comunicação em nome de pessoas  ou grupos de pessoas,  será
exigido  seu  consentimento,  a  menos  que  o  autor  possa  justificar  a  atuação  em  seu  nome  sem  tal
consentimento”.
240  Outros direitos que a Corte constatou que são reconhecidos a pessoas jurídicas na região
são,  inter alia: às garantias judiciais, ao devido processo, à legalidade, de audiência, à segurança jurídica, à
pública ,  de  reunião,  à  inviolabilidade  de  correspondência  e demais  formas  de  comunicação  privada,  à
inviolabilidade de domicílio, de solicitar a retificação, atualização, inclusão ou supressão dos dados pessoais
que lhes cabem, à personalidade, à livre execução da personalidade, à liberdade de ensino, à liberdade
religiosa  ou  de  crenças,  à  liberdade  de  contratação,  à  liberdade  de  trabalho,  à  liberdade  de  empresa,
comércio e indústria, à livre concorrência, de fundar meios de comunicação, de fundar centros educacionais,
à igualdade, ao bom nome, à honra e ao habeas data.
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pessoas jurídicas são os de propriedade241, liberdade de expressão242, pedido243

e associação244. Esses direitos nem sempre são garantidos para qualquer tipo de
pessoas jurídicas, dado que alguns dos mencionados se destinam a proteger
apenas  pessoas  jurídicas  de  determinados  tipos  como  os  sindicatos245,  os
partidos políticos246, os povos indígenas247, as comunidades afrodescendentes248

ou instituições ou grupos específicos249. [Eu preferiria eliminar a maioria das
notas de rodapé, levando em conta que este reconhecimento interno não é
pertinente para a interpretação da Convenção Americana]

37. Da mesma forma, a Corte  nota  que em grande parte  dos países  da
região, às pessoas jurídicas é conferida a possibilidade de interpor uma ação de
amparo  ou  recursos  análogos  em  defensa  dos  direitos  que  lhes  são
reconhecidos250.

38. Entretanto, o reconhecimento no direito interno de certos direitos das
pessoas  jurídicas,  ou  de  algumas  delas,  não  é  determinante  para  a
interpretação  da  Convenção  Americana.  A  posição  que  os  Estados  tiverem

241  A este respeito ver: artigo 16 Constituição de Barbados; artigos 14 e 56 da Constituição da
Bolívia; Sentença No. T-396/93 16 de setembro 1993 da Corte Constitucional da Colômbia; Sentença: 00128
Processo: 98-000128-0004-CI Data: 16/12/1998 Emitido por: Sala Primeira da Corte Suprema da Costa
Rica; artigo 2 da Constituição e Sala de Constitucional da Corte Suprema de Justiça, Processo de Amparo
948-2008, sentença de 9 de março de 2011 de El Salvador; artigo 39 da Constituição da Guatemala; artigo
55 da Constituição do Haiti; Suprema Corte de Justiça da Nação do México Contradição de Tese 360/2013,
Data de resolução: sessão de 21/04/2014; artigos 103 e 14 da Constituição da Nicarágua; Proc. No. 4972-
2006-pa/tc, La liberdade, Corporación Meier S.A.C. e Persolar S.A.C. do Tribunal Constitucional do Peru;
artigo 47 da Constituição do Panamá, e artigo 34 da Constituição do Suriname; Tribunal Constitucional de
República  Dominicana,  Sentença  TC/0242/13.  Processo  núm.  TC-05-2012-0143,  relativo  ao  recurso  de
revisão em matéria de amparo intentado por Residencial La Esmeralda, contra a Sentença núm. 192-2012,
proferida  pela  Primeira  Sala  do  Tribunal  Superior  Administrativo,  26  de  outubro  de  2012
http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentença%20TC%200242-
13%20C.pdf.
242  A este respeito ver: artigo 35 da Constituição da Guatemala; Sentença No. T-396/93 16 de
setembro 1993 da Corte Constitucional da Colômbia; Proc. n° 4972-2006-pa/tc, La liberdade, Corporación
Meier S.A.C. e Persolar S.A.C. do Tribunal Constitucional do Peru, e artigo 26 da Constituição do Paraguai.
243  Sentença No. T-396/93 16 de setembro 1993 da Corte Constitucional de Colômbia, Sala de
Constitucional da Corte Suprema de Justiça de El Salvador, Processo de amparo 103-2006, sentença de 7 de
novembro de 2008; artigo 80 da Constituição de Honduras; Suprema Corte de Justiça da Nação do México
Contradição de Tese 360/2013, Data de resolução: sessão de 21/04/2014, Proc. n° 4972-2006-pa/tc, La
liberdade,  Corporación  Meier  S.A.C.  e  Persolar  S.A.C.  do  Tribunal  Constitucional  do Peru;  artigo  41 da
Constituição do Panamá, e  artigo 40 da Constituição do Paraguai.
244  Artigo 34 da Constituição da Guatemala; Sentença No. T-396/93 16 de setembro 1993 da
Corte Constitucional da Colômbia; Sentença: 15060 Proceso: 08-007986-0007-CO Data: 08/09/2010
Emitido por: Sala Constitucional da Corte Suprema da Costa Rica; Sala de Constitucional da Corte
Suprema de Justiça de El Salvador,  Processo Constitucional 23-R-96, Ramírez e Marcelino vs. Conselho
Municipal  de  San Juan Opico,  sentença  de  8  de  outubro  de  1998;  artigo  31 da Constituição  do  Haiti;
Suprema Corte de Justiça da Nação do México Contradição de Tese 360/2013, Data de resolução: sessão de
21/04/2014,  e  Proc.  n°  4972-2006-pa/tc,  La  liberdade,  Corporación  Meier  S.A.C.  e  Persolar  S.A.C.  do
Tribunal Constitucional do Peru.
245  Bolívia, Brasil, Honduras, Nicarágua, Panamá, Suriname.
246  Argentina, Brasil, Colômbia, Haiti, Honduras, Panamá
247  Bolívia, Brasil, Colômbia, Nicarágua, Panamá, Paraguai
248  Bolívia, Nicarágua
249  No Peru: universidades,  institutos superiores e demais  centros educacionais.  No Chile:
igrejas,  confissões  e  instituições  religiosas.  Na  Nicarágua:  centros  educacionais  privados  de  orientação
religiosa, bem como universidades e centros de educação técnica superior; meios de comunicação social e
respeito de determinadas importações e proibições de censura prévia; da mesma forma, na Nicarágua se
concede o direito a organizações de “lavradores e demais setores produtivos” de participar mediante suas
próprias  na  definição  de  políticas  de  transformação  agrária.  No  Panamá  são  reconhecidos  direitos  à
Universidade Oficial do Panamá
250  Argentina, Bolívia,  Brasil,  Chile, Colômbia,  Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras,
México, Peru, Paraguai, República Dominicana e Uruguai.

http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200242-13%20C.pdf
http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200242-13%20C.pdf
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adotado em seu direito interno não autoriza modificar o sentido e alcance do
artigo 1.2 da Convenção Americana.

39. Por  outro  lado,  este  Tribunal  observa  que três dos  seis  Estados  que
apresentaram observações escritas – Argentina251, Colômbia252 e Guatemala253–
manifestaram  enfaticamente  sua  posição,  segundo  a  qual  o  artigo  1.2  da
Convenção não confere titularidade de direitos às pessoas jurídicas. Além disto,
o  México254 se  somou a esta  posição  durante  sua participação  na  audiência
pública da presente solicitação. Estes quatro Estados reconhecem direitos às
pessoas jurídicas em seu sistema interno.

D. Meios complementares de interpretação

40. Segundo o artigo 32 da Convenção de Viena, os meios complementares
de  interpretação,  em  especial  os  trabalhos  preparatórios  do  tratado,  são
utilizáveis, em particular, para confirmar o sentido resultante da aplicação do
artigo 31, ou para determinar o sentido quando a interpretação dada de acordo
com  o  artigo  31  “deixar  ambíguo  ou  obscuro  o  sentido”  ou  “levar  a  um
resultado manifestamente absurdo ou não razoável”.  No presente caso,  não
existe ambiguidade ou obscuridade, nem resultado manifestamente absurdo ou
não  razoável,  de  modo  que  o  uso  dos  trabalhos  preparatórios  se  presta  a
confirmar a interpretação fundada no sentido corrente dos termos e na análise
do contexto e do objeto e finalidade da Convenção Americana.

41. E efetivamente, o exame dos simples trabalhos preparatórios confirma o
sentido pelo qual vinha sendo interpretado o artigo 1.2 da Convenção, dado que
neles foram utilizados os termos “pessoa” e “ser humano” sem a intenção de
fazer  uma  diferença  entre  estas  duas  expressões255:  “pessoa  é  todo  ser
humano”. Os trabalhos preparatórios demonstram que o texto do parágrafo 2
do artigo 1 foi proposto desde o início (com a única diferença que então era o
parágrafo 3, pois o parágrafo 2 era um texto análogo ao atual art. 2) e que
somente houve “um breve troca de opiniões”, ao final da qual foi “aprovado por
unanimidade”256.

E. Conclusão final

251  Argentina manifestou que “o artigo 1 (2) exclui qualquer possibilidade de que uma pessoa
jurídica se apresente como vítima perante os órgãos de proteção do Sistema Interamericano. Trata-se de
uma disposição que foi concebida com o claro sentido de restringir o acesso ao Sistema exclusivamente às
pessoas físicas” Observações escritas do Estado argentino (processo de mérito, folha 1918).
252  Colômbia afirmou que “à luz do direito internacional vigente para a região americana, a
ideia  de  conceder  direitos humanos  às  pessoas  jurídicas  derivados  dos instrumentos  internacionais  que
compõem o SIDH não é admissível por ser contrária aos preceitos legais que regem o próprio”. Observações
escritas do Estado Colombiano (processo de mérito, folha 1863).
253  Guatemala informou que “de maneira alguma podem ser reconhecidos direitos humanos às
pessoas  jurídicas  ou coletivas  dentro do Âmbito da Declaração  Americana sobre  Direitos  e Deveres  do
Homem,  da  Convenção  Americana  […]  e  de  seus  Protocolos  ou  instrumentos  internacionais
complementares”. Observações escritas do Estado guatemalteco (processo de mérito, folha 1538).
254  México informou que “o artigo 1.2 […] indica que para os fins da Convenção Americana
pessoa é todo ser humano, o manifestado literalmente no artigo 1.2 tem efeitos que vão muito além do
exercício de interpretação, já que constitui uma manifestação expressa da vontade das partes signatárias da
Convenção  Americana  para  definir  o  termo  pessoa,  única  e  exclusivamente  poderia  significar  todo  ser
humano”. Observações orais do Estado mexicano na audiência pública da presente opinião consultiva.
255  Caso Artavia Murillo e outros (Fecundação in vitro) Vs. Costa Rica. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 novembro de 2012 Série C No. 257, parágrafo 219.
256  Nos  trabalhos  preparatórios  consta  o  seguinte:”  O  PRESIDENTE  em  consideração  ao
parágrafo 3 do artigo 1, que, depois de uma breve troca de opiniões, é aprovado por unanimidade, na
seguinte forma: Para os fins desta Convenção, pessoa é todo ser humano”. Convenção Ata da segunda
sessão da Comissão I, Doc. 36, 11 de novembro de 1969, p. 157.
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42. A  aplicação  dos  critérios  e  meios  de  interpretação  previstos  na
Convenção de Viena confirmou a  interpretação do  artigo  1.2  da  Convenção
Americana segundo a qual as pessoas jurídicas não estão incluídas no “âmbito
de proteção da Convenção” e “a proteção interamericana dos direitos humanos”
somente inclui as pessoas físicas ou naturais (supra, parágrafo 2). As pessoas
jurídicas  não  podem  ser  consideradas  presumidas  vítimas  no  âmbito  dos
processos contenciosos perante o sistema interamericano.”

* * *



21. A proposta que antecede não foi considerada pela Corte. Apesar da fundamentação oral
que  fiz  sobre  sua  pertinência  e  da  conveniência  de  que  as  opiniões  consultivas  fossem
aprovadas sem votos dissidentes, a maioria da Corte entendeu que não se podia dedicar mais
tempo ao exame do projeto de opinião consultiva, como da mesma forma resolveu terminar
nossas sessões um dia antes do previsto. Nos seis anos que durou meu mandato como juiz da
Corte Interamericana, nunca havia me encontrado diante de uma situação como esta. Sempre
que foram formuladas posições contrapostas, dedicou-se o tempo necessário à argumentação
em um sentido ou no outro, e ou se chegou a uma solução de consenso, ou então se adotou
por  maioria  uma  decisão  razoável  em  um  sentido  e  os  juízes  que  mantinham  opiniões
divergentes podiam expressá-las em seus votos, se assim desejassem. Jamais se adotou uma
decisão majoritária fundada apenas na alegação de falta de tempo e não na opção razoável em
favor de uma das argumentações contrapostas.  

IV.NÃO SE PODE OPINAR SOBRE SINDICATOS SEM LEVAR EM CONTA A OIT

22. A  opinião  consultiva  faz  uma  interpretação  das  disposições  do  Protocolo  de  San
Salvador  relativas  a  sindicatos  e  direitos  sindicais.  Estabelece,  no  item  4  de  sua  parte
dispositiva, que “O artigo 8.1.a do Protocolo de San Salvador confere titularidade de direitos
aos sindicatos, às federações e às confederações, o que lhes permite se apresentarem perante
o sistema interamericano em defesa de seus próprios direitos no âmbito do estabelecido em tal
artigo, nos termos estabelecidos nos parágrafos 85 e 105 da presente Opinião Consultiva.”

23. O parágrafo 85 recorda a data de aprovação do Protocolo de San Salvador e indica
quantos Estados ratificaram tal Protocolo até tal data. Também transcreve o Artigo 8.1.a), que
dispõe: “o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e se filiar ao de sua escolha, para
a proteção e promoção de seus interesses. Como projeção deste direito, os Estados partes
permitirão aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e se associar a de sua
escolha. Os Estados partes também permitirão que os sindicatos, federações e confederações
funcionem livremente”. 

24. O  parágrafo  105  diz  o  seguinte:  “Em  virtude  do  anteriormente  exposto,  a  Corte
concluiu a titularidade dos direitos estabelecidos no artigo 8.1.a do Protocolo dos sindicatos,
das federações e das confederações, o que lhes permite se apresentarem perante o sistema
interamericano  em  defesa  de  seus  próprios  direitos.  Agora  então,  neste  ponto  a  Corte
considera  relevante  recordar  que  em  razão  do  disposto  pelo  artigo  44  da  Convenção
Americana, os sindicatos, as federações e as confederações legalmente reconhecidos em um
ou mais  Estados Parte  da Convenção, façam ou não parte do Protocolo  de San Salvador,
podem apresentar pedidos individuais perante a Comissão Interamericana em representação
de seus associados, em caso de uma presumida violação dos direitos de seus membros por um
Estado Parte da Convenção Americana.”

25. Nenhum dos  parágrafos  indicados  contém uma  verdadeira  fundamentação  do  item
dispositivo 4. É temerário se aventurar a dar uma interpretação de disposições que até agora a
Corte  não  teve  oportunidade  de  considerar  no  exercício  de  sua  competência  contenciosa.
Também,  tratando-se  de  um tema  com relação  ao  qual  a  organização  internacional  com
competência específica na matéria é a Organização Internacional do Trabalho (OIT), deveria
ter sido examinada e exposta a posição de tal organização. Nada disto foi feito. Pior ainda,
citou-se a Convenção N° 87 de OIT relativo à Liberdade Sindical e à Proteção do Direito de
Filiação, sem levar em conta que – como fiz observar nas deliberações a este respeito – tal
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Convenção  não  reconhece  a  personalidade  jurídica  dos  sindicatos  e  das  federações  ou
confederações  de  sindicatos,  e  sim  que  em  seu  artigo  7  dispõe  que  “A  aquisição  da
personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores e empregadores, suas federações e
confederações,  não  pode  estar  sujeita  a  condições,  cuja  natureza  limite  a  aplicação  das
disposições  dos  artigos  2,3  e  4  desta  Convenção".  Tampouco  se  aceitou  considerar  se  a
personalidade  jurídica  em  sentido  tradicional  é  necessária  para  o  exercício  dos  direitos
sindicais dos trabalhadores, nem a distinção entre personalidade sindical ou gremial (que se
reconhece  ao  sindicato  que  em  seu  âmbito  territorial  e  pessoal  de  atuação  seja  mais
representativa)  e  personalidade  jurídica  (que  podem ter  –  ou  não  –  todos  os  sindicatos
existentes  em  um  mesmo  ramo  de  atividade).  Essa  distinção  se  torna  nitidamente,  por
exemplo, no direito argentino257.

V. O CASO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

26. A rica e inovadora jurisprudência da Corte Interamericana em matéria de comunidades
indígenas e tribais e, em particular,  o reconhecimento do direito à propriedade coletiva da
terra ancestral pode ser interpretado como um reconhecimento dos direitos fundamentais dos
seres  humanos  que  integram  tais  comunidades  e  não  como  um direito  fundamental  das
próprias comunidades. Embora algumas sentenças recentes parecem se inclinar no segundo
sentido,  não  me  parece  que  se  trate  de  um  critério  jurisprudencial  especificamente
fundamentado e consolidado definitivamente como para incluir  em uma opinião consultiva.
Isso é assim, em particular, tendo em conta que entre as consultas específicas do Panamá não
se faz referência às comunidades indígenas, e sim sobre “uma organização indígena (pessoa
jurídica)”,  e  isso  com  relação  ao  esgotamento  dos  recursos  internos  “em  nome  de  seus
membros”.

VI.CONCLUSÕES

27. As razões amplamente expostas no texto que antecede justificam o voto negativo que
proferi com relação  a  vários  dos  itens  resolutivos.  Por  outro  lado,  votei  a  favor  do  item
resolutivo 1, apesar de divergir com a fundamentação contida nos parágrafos 37 a 70, porque
no debate se conseguiu que seu texto tivesse a clareza e a contundência necessárias segundo
o raciocínio exposto neste voto.

Alberto Pérez Pérez

257  Lei N° 23.551, sancionada em 23 de março de 1988 e promulgada em 14 de abril de 1988. O artigo 14 bis
da Constituição da República dispõe, no pertinente, o seguinte: 

“O trabalho em suas diversas formas gozará da proteção das leis,  que assegurarão ao trabalhador: […]
organização sindical livre e democrática, reconhecida pela simples inscrição em um registro especial. 
Fica garantido aos grêmios: ajustar acordos coletivos de trabalho; recorrer à conciliação e à arbitragem; o
direito de greve. Os representantes gremiais gozarão das garantias necessárias para o cumprimento de sua
gestão sindical e e das relacionadas com a estabilidade de seu emprego.”
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Pablo Saavedra Alessandri

Secretário


