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Nos termos dos artigos 23, inciso IV, e 147, inciso I, do Regimento Interno 

do CNMP, venho apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e 

distribuição aos demais Conselheiros, nos termos regimentais, com o objetivo de 

instituir no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público o Comitê Permanente 

Nacional de Monitoramento da Implementação de Decisões de Órgãos do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (CONADH), voltado a acompanhar as medidas 

adotadas pelo Ministério Público para o cumprimento das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) que digam respeito ao Estado brasileiro, bem como a 

prestar apoio aos órgãos do Ministério Público incumbidos de tal encargo. 

Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. 

 

 

(Documento digitalmente assinado) 

Antônio Edílio Magalhães Teixeira 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 A presente proposta tem por finalidade instituir, no âmbito do Conselho 

Nacional do Ministério Público, o Comitê Permanente Nacional de Monitoramento da 

Implementação de Decisões de Órgãos do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos (CONADH), com os objetivos primordiais de acompanhar as medidas 

adotadas pelo Ministério Público para o cumprimento das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) que digam respeito ao Estado brasileiro, bem como de 

prestar apoio aos órgãos do Ministério Público incumbidos de tal encargo. 

 Como é sabido, o Estado brasileiro é parte da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da 

Costa Rica, com o depósito de sua carta de adesão em 25 de setembro de 1992, e 

com o reconhecimento de pleno direito e por tempo indeterminado da competência 

obrigatória da Corte IDH, conforme Decreto no 4.463, de 8 de novembro de 2002. 

Considerando que, nos termos do art. 68 da CADH, incumbe aos Estados-

Partes cumprir as decisões da Corte IDH, não há dúvidas, no caso do Brasil, de que 

cabe ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, promover 

diretamente a execução de referidas decisões, sempre que relacionadas ao exercício 

de suas atribuições constitucionais, ou, não sendo este o caso, cobrar dos órgãos e 

entidades integrantes da administração pública a adoção das providências 

necessárias à consecução de tal desiderato. 

Nesse sentido, em 29 de março do corrente ano, foi apresentada a este plenário 

Proposta de Recomendação voltada a exortar os órgãos do Ministério Público 

brasileiro a observarem os tratados, convenções e protocolos internacionais de 

direitos humanos e utilizarem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) em suas manifestações, bem como a priorizarem a atuação 

judicial e extrajudicial a fim de garantir a reparação material e imaterial das vítimas de 

violações a direitos humanos, notadamente por meio do cumprimento das obrigações 

determinadas ao Estado brasileiro pelos ógãos do sistema interamericano de direitos 

humanos. 

Não obstante tal proposição ainda esteja em tramitação no âmbito deste CNMP, 

certo é que, caso seja aprovada, demandará a criação de estutura interna própria 
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destinada, de um lado, ao monitoramento de seu acatamento e, de outro, à prestação 

de auxílio aos seus destinatários, isto é, os órgãos do Ministério Público responsáveis 

por cumprir e fazer cumprir as decisões da Corte e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos – decisões essas complexas por natureza, dada a gravidade dos 

casos que são submetidos à apreciação de referidos órgãos internacionais.  

Deve ser ressaltado que, independentemente da aprovação da proposta de 

recomendação mencionada, a instituição do CONADH se justifica desde logo em 

razão da necessidade de centralizar, no âmbito deste Conselho, o fluxo de 

informações relativo às medidas adotadas pelo Ministério Público para o cumprimento 

das decisões da Corte IDH e da CIDH que digam respeito ao Estado brasileiro. 

Com efeito, instada pelos órgãos do sistema interamericano de direitos 

humanos a prestar informações acerca do cumprimento de suas decisões, a União 

Federal, quer por meio do Ministério das Relações Exteriores, quer via Advocacia 

Geral da União, tem reiteradamente solicitado ao CNMP a apresentação de dados e 

o encaminhamento de documentos atinentes às obrigações relativas ao Ministério 

Público brasileiro. 

Ocorre que tais solicitações ora são endereçadas a Presidência deste Conselho, 

ora encaminhadas diretamente a alguma de suas Comissões, notadamente a 

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentias e a Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública.  

Conquanto não haja quaisquer dúvidas de que mencionados órgãos internos 

do CNMP venham atuando com desvelo e eficiência no atendimento a referidas 

solicitações e no tratamento das respectivas informações, igualmente se revela 

inquestionável o fato de que os casos subjacentes às comunicações em questão são, 

via de regra, multidisciplinares, não raro envolvendo violações transversais de direitos 

humanos, o que demanda reflexão, discussão e deliberação em ambiente próprio, 

preferencialmente de natureza colegiada e composição plural, como o Comitê cuja 

instituição ora se propõe. 

Por fim, é de se ressaltar que, com base nas mesmas razões ora apresentadas, 

o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 364, de 12 de janeiro de 

2021, instituiu em sua estrutura interna a “Unidade de Monitoramento e Fiscalização 

de decisões e deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos”, voltada 

ao acompanhamento do cumprimento de referidas obrigações no âmbito do Poder 
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Judiciário, a reforçar a necessidade de criação de estrutura análoga por este Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

Com estes fundamentos, submeto a presente proposta à aprovação do plenário, 

após regular tramitação, nos termos da minuta anexa. 
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RESOLUÇÃO Nº (...), DE (...) DE (...) DE 2022. 

 

 

Institui o Comitê Permanente Nacional de 

Monitoramento da Implementação de Decisões de 

Órgãos do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos (CONADH) no âmbito do Ministério Público 

brasileiro. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com 

fundamento no artigo 147 e seguintes do seu Regimento Interno e na decisão plenária 

proferida nos autos da Proposição nº (...), julgada na (...) Sessão de (...), realizada em 

(...), 

CONSIDERANDO os objetivos e princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil, previstos da Constituição Federal de 1988, e sua adesão a 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (artigos 1o e 5o, §§ 2o e 

3o, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que cabe ao CNMP o controle do cumprimento dos deveres 

funcionais dos membros do Ministério Público, a expedição de atos regulamentares e 

a recomendação de providências (art. 130-A, § 2o, inciso I, da CF); 

CONSIDERANDO a missão do Ministério Público  de defender a ordem jurídica 

e o regime democrático, e de zelar pelos direitos humanos;  

CONSIDERANDO a força vinculante dos tratados de direitos humanos, bem 

como a impossibilidade de normas internas justificarem o inadimplemento de 

compromissos internacionais, conforme disposições dos artigos 26 e 27 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados; 

CONSIDERANDO que o Estado brasileiro é parte da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da 

Costa Rica, com o depósito de sua carta de adesão em 25 de setembro de 1992, e 

com o reconhecimento de pleno direito e por tempo indeterminado da competência 

obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), conforme 

Decreto no 4.463, de 8 de novembro de 2002; 
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CONSIDERANDO que o Estado brasileiro se comprometeu a respeitar os 

direitos previstos na CADH e outros tratados interamericanos de direitos humanos, 

bem como a adotar as medidas legislativas ou de outra natureza que sejam 

necessárias para tornar efetivos os direitos nela previstos; 

CONSIDERANDO as disposições do art. 28 da CADH no sentido de que o 

governo nacional deve tomar imediatamente as providências pertinentes, em 

conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de que as autoridades 

competentes das demais unidades da federação possam adotar as disposições 

cabíveis para o cumprimento de suas obrigações; 

CONSIDERANDO que a CADH, em seu artigo 41, preconiza que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) “tem a função principal de promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as 

seguintes funções e atribuições: (...) b) formular recomendações aos governos dos 

Estados membros, quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem 

medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e 

seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o 

devido respeito a esses direitos”; 

CONSIDERANDO que os órgãos do Ministério Público devem cumprir as 

decisões da Corte IDH, nos termos do artigo 68 da CADH; 

CONSIDERANDO a jurisprudência da Corte IDH em face do Estado brasileiro 

e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos vinculantes dessas 

sentenças (ADPF 635-MC/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 

18/08/2020, DJe 21/10/2020) e sobre o status jurídico da CADH (RE 466.343-1/SP, 

Rel. Ministro Cezar Peluso, Plenário, julgado em 13/12/2008, DJe 05/06/2009); 

 

RESOLVE: 

Art. 1o Fica instituído o Comitê Permanente Nacional de Monitoramento da 

Implementação de Decisões de Órgãos do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos (CONADH), nos casos em que o Estado brasileiro seja parte ou interessado, 

vinculado à Presidência do CNMP. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, entende-se por decisões dos 

órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 
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I - as sentenças, medidas provisórias e opiniões consultivas proferidas pela 

Corte IDH; e 

II - as recomendações e medidas cautelares expedidas pela CIDH. 

Art. 2º O CONADH será composto por: 

I – 3 (três) Conselheiros do CNMP indicados pelo Plenário; 

II – 2 (dois) membros do Ministério Público indicados pela Presidência do 

CNMP; 

III – 1 (um) membro do Ministério Público indicado pela Comissão de Defesa 

dos Direitos Fundamentais (CDDF) do CNMP; 

IV - 1 (um) membro do Ministério Público indicado pela Comissão do Sistema 

Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) do CNMP; 

V – 1 (um) membro do Ministério Público indicado pela Corregedoria Nacional 

do Ministério Público; 

VI – 1 (um) membro do Ministério Público indicado pela Secretaria-Geral do 

CNMP; 

VII – 2 (dois) servidores indicados pela Secretaria-Geral do CNMP. 

§1º O Presidente e o Vice-Presidente do Comitê Permanente Nacional de 

Monitoramento da Implementação de Decisões de Órgãos do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos (CONADH) serão eleitos pelo Plenário dentre os Conselheiros 

indicados na forma do inciso I deste artigo. 

§2º Com exceção dos Conselheiros Nacionais do Ministério Público, os demais 

integrantes terão suplentes indicados da mesma forma que os seus respectivos 

titulares.  

Art. 3º O CONADH terá as seguintes atribuições: 

I- acompanhar e monitorar as medidas adotadas pelo Ministério Público 

para o cumprimento das decisões da Corte IDH e da CIDH referidas no parágrafo 

único do art. 1º desta Resolução, que digam respeito ao Estado brasileiro; 

II- acompanhar os casos apresentados à Corte IDH e os casos admitidos 

pela CIDH que digam respeito ao Estado brasileiro; 

III- monitorar a tramitação de processos judiciais e de procedimentos do 

Ministério Público relativos ao cumprimento ou implementação das decisões a que se 

refere o parágrafo único do art. 1º desta Resolução; 
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IV- encaminhar aos órgãos do Ministério Público competentes as decisões 

e deliberações da Corte IDH e da CIDH envolvendo o Estado brasileiro para as 

providências cabíveis, inclusive a apuração de eventual responsabilidade 

administrativa, cível ou criminal pelos feitos apontados e garantia de reparação às 

vítimas; 

V-  apoiar os órgãos do Ministério Público no cumprimento obrigatório das 

decisões da Corte IDH referidas no inciso I do parágrafo único do art. 1º desta 

Resolução em todos os casos em que o Estado brasileiro for parte; 

VI-  apoiar os órgãos do Ministério Público na implementação das decisões 

da CIDH referidas no inciso II do parágrafo único art. 1º desta Resolução, que digam 

respeito ao Estado brasileiro; 

VII- apoiar os órgãos do Ministério Público na promoção das normas do 

direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional penal e do direito 

humanitário no exercício das funções institucionais previstas no art. 129 da 

Constituição; 

VIII- difundir a jurisprudência, relatórios e pronunciamentos dos órgãos do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) e dos órgãos de direitos 

humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) que guardem relação com a 

proteção e a promoção de direitos humanos no Brasil e apoiar sua incorporação nas 

atividades do Ministério Público;  

IX- manter banco de dados com as deliberações e decisões da Corte IDH 

envolvendo o Estado brasileiro, com informações relativas ao cumprimento ou a 

eventuais pendências na implementação integral das determinações proferidas; 

X- manter banco de dados com as recomendações, deliberações e 

decisões da CIDH envolvendo o Estado brasileiro, com informações relativas à 

respectiva implementação; 

XI- elaborar relatório anual sobre as providências adotadas pelo Ministério 

Público para cumprimento de suas obrigações internacionais oriundas das decisões 

referidas no Parágrafo único do art. 1º desta Resolução; 

XII- exercer outras funções compatíveis com a finalidade de apoiar a 

implementação de decisões da Corte IDH e da CIDH e de promover a difusão do 

direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional penal e do direito 

humanitário. 
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§1o O relatório anual de que trata o inciso XI será publicado no sítio eletrônico 

do CNMP. 

§2º As atribuições de que tratam os incisos IX e X poderão ser realizadas em 

cooperação com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos de sua atribuição 

fixada na Resolução CNJ nº 364, de 12 de janeiro de 2021. 

Art. 4º O CONADH reunir-se-á ordinariamente com periodicidade mínima de 60 

(sessenta) dias de modo virtual ou presencial, nesse caso preferencialmente na sede 

do CNMP, em Brasília-DF.  

Art. 5º Sempre que entender relevante aos fins a que se propõe, o CONADH 

poderá reunir-se na sede dos Ministérios Públicos que o integram, em todas as regiões 

geográficas nas quais haja representação, alternadamente. 

Art. 6º As deliberações do CONADH serão tomadas por maioria dos votos, 

presente a maioria absoluta de seus integrantes.  

Art. 7º As dúvidas e os casos omissos desta Resolução serão decididos pela 

composição plenária do CONADH. 

Art. 8º O CONADH terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 

desta Resolução, para apresentar à Presidência do CNMP proposta de Plano de 

Trabalho para o ano de 2023, com a indicação das atividades a ser realizadas, custos 

e cronograma. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 


