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RESUMO: Após a Segunda Guerra Mundial, marcada por inúmeros desastres humanitários, 
diversos países afluíram à necessidade do estabelecimento de normas capazes de fixar um 
patamar mínimo social, as quais todo e qualquer ser humano fosse titular. Ainda que 
inicialmente sem caráter vinculante, os tratados de direitos humanos emergiram como um 
importante passo para o desenvolvimento de documentos e mecanismos capazes de assegurar 
o pleno respeito aos direitos inerentes à condição humana. Nesse sentido, destaca-se a 
constituição dos sistemas regionais de proteção, a mencionar o interamericano e o europeu, 
como instrumentos essenciais à plena observância e efetivo cumprimento das disposições de 
direitos humanos. Nasciam, assim, a Corte Europeia de Direitos Humanos e posteriormente a 
Corte Interamericana de Direitos humanos, órgãos internacionais de jurisdição vinculante, 
incumbidos da interpretação de suas normas de direitos humanos e capazes de prolatar decisões, 
de natureza jurídica vinculante, quanto ao descumprimento das disposições acordadas em suas 
respectivas convenções. Entretanto, ainda que sejam incontestáveis os avanços na busca da 
plena proteção dos direitos humanos, não deixam de ser frequentes os casos em que as decisões 
oriundas de processos internacionais são descumpridas, em sua integralidade ou parcialmente. 
Nesses casos, a supervisão do cumprimento de sentença mostra-se de grandiosa importância 
para que os Estados sejam compelidos a cumprir suas obrigações, garantindo o pleno respeito 
aos direitos humanos das vítimas. Nesse sentido, almeja-se, neste estudo, explanar o tema da 
supervisão do cumprimento das decisões oriundas dos sistemas interamericano e europeu numa 
perspectiva comparada, analisando os instrumentos de sujeição dos Estados ao cumprimento. 
Far-se-á, com isso, uma análise qualitativa mediante consulta às principais bibliografias 
pertinentes ao tema, assim como um estudo de legislação e jurisprudência comparada de seus 
respectivos tribunais. Fomenta-se, nesse contexto, a necessidade de uma maior 
instrumentalização dos mecanismos de supervisão, especialmente no que concerne à diferença 
notável do grau de desenvolvimento e instrumentalização dos mecanismos processuais entre os 
sistemas, além do reflexo do visível da desigualdade social notada nos países componentes do 
sistema interamericano. Isso pode, de forma direta, influenciar no cumprimento das disposições 
de direitos humanos. Assim, observa-se que o desenvolvimento e aprimoramento do sistema 
como um todo reflete diretamente no grau de cumprimento das decisões. Os diversos protocolos 
adicionais assinados no sistema europeu refletem a constante tentativa de aprimoramento de 
seu sistema processual; o sistema interamericano, por sua vez, ainda carece de aprimoramentos, 
especialmente no que concerne à possibilidade de peticionamento individual. Ademais, quanto 
a supervisão do cumprimento de sentença, destaca-se no sistema europeu o Comitê de 
Ministros, órgão que realizará os apontamentos de supervisão das disposições oriundas das 
decisões; divergente do sistema interamericano, haja vista que neste a supervisão é realizada 
pela própria Corte Interamericana, sendo encaminhado à Assembleia Geral da OEA apenas o 



relatório acerca do cumprimento. Portanto, percebe-se o aprimoramento da supervisão no 
sistema europeu buscando-se uma prestação efetiva às vítimas; quanto ao sistema 
interamericano, apesar de subsistir pontos positivos em detrimento do sistema europeu, é 
necessária a adequação do sistema à lógica processual contemporânea, aprimorando, além do 
procedimento de supervisão, as normas processuais vigentes. 
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