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RESUMO 

 

DE OLIVEIRA KOCH, Camila. Critérios de judicialização de casos pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos . 2015. 207 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar quais os critérios utilizados pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos para judicializar demandas perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista ser o órgão legitimado para apresentar 

casos individuais ao tribunal. A Comissão desempenha um papel de filtro negativo de 

casos, tanto na análise de admissibilidade de petições iniciais, quanto no envio de casos à 

Corte IDH. Contudo, apesar dos requisitos previstos na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, nem todos os casos que preenchem esses critérios são judicializados, conferindo 

ao órgão uma atuação opaca. Em razão disso, o presente trabalho busca verificar quais 

outros fatores determinantes poderiam ensejar as decisões da Comissão.  

Casos com determinadas características, sejam elas referentes ao perfil das vítimas, ao tipo 

de violação ou ao potencial impacto no país ou na região, possuem maiores chances de 

serem admitidos para análise e, potencialmente, enviados à Corte IDH. Nesse cenário, o 

este trabalho objetiva também analisar a atuação das ONGs de direitos humanos no papel 

de representantes das vítimas no Sistema Interamericano, tendo em vista que também 

utilizam critérios para selecionar quais casos terão seu apoio e defesa. As ONGs, atuando 

por meio de litígio estratégico, possuem um papel protagonista no Sistema Interamericano. 

A pergunta que a presente pesquisa visa responder é: a quem serve, afinal, o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos? 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Organizações Não Governamentais. Litígio Estratégico. 
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ABSTRACT 

 

DE OLIVEIRA KOCH, Camila. Judicialization criteria of cases by the Inter-American 

Commission on Human Rights. 2015. 207 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The main objective of this work is to analyze the criteria used by the Inter-American 

Commission on Human Rights to submit cases before the Inter-American Court of Human 

Rights, having in mind that the first body is the only legitimate to present individual cases 

to the court. The IACHR functions as a negative filter of cases, both admitting petitions to 

processing and deciding which cases will be sent to the IACourtHR. However, despite the 

requirements set by the American Convention on Human Rights, not all cases that fulfill 

these criteria are judicialized, providing the body a blurred and not transparent 

performance. Because of that, the present work seeks to verify what other determining 

factors could influence IACHR decisions. 

Cases with determined characteristics, be they regarding the profile of the victims, the type 

of violation or the potential impact they could cause in the country or in the region, have 

more chances in being admitted to processing and, later, sent to the IACourtHR. In this 

scenario, this work also aims to verify the performance of human rights NGOs playing the 

role of representatives of the victims in the Inter-American Human Rights System, taking 

into account that they also use specific requirements to select which cases will have their 

support and defense. NGOs, acting through strategic litigation, have a leading role in the 

Inter-American system. The main question this work intents to answer is: to whom, after 

all, serves the Inter-American Human Rights System? 

 

Keywords: Human Rights. Inter-American Commission on Human Rights. Non-

Governmental Organizations. Strategic litigation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa analisar os critérios que ensejam as decisões pela judicialização de 

casos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, Comissão 

Interamericana ou Comissão), ou seja, quais critérios respaldam as decisões tomadas pelo 

órgão quando do envio de um caso contencioso à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH ou tribunal). 

Para isso, duas questões dirigem o desenvolvimento do trabalho. A primeira delas, 

indaga se a CIDH, na análise do processamento das petições, é transparente ou assume 

critérios não previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) para 

decidir sobre o envio do caso à Corte IDH como, por exemplo, a busca por um caso 

exemplar ou por um fator de interesse? 

Nesse cenário, outros atores também assumem papeis relevantes nas decisões da 

CIDH. Esses atores são as organizações não governamentais (ONGs) de direitos humanos 

que acabam, muitas vezes, exercendo o papel de representantes das vítimas ou seus 

familiares nos casos enviados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH ou 

Sistema Interamericano). Dessa forma, a segunda questão que rege a presente pesquisa é se 

essas organizações da sociedade civil atuam como condutoras ocultas dos casos no SIDH, 

uma vez que a política do caso exemplar acaba excluindo do envio à Corte as petições 

apresentadas por vítimas de modo isolado. 

Para responder essas questões, o trabalho foi dividido em três partes, como forma de 

melhor apresentar as informações e análises da pesquisa.  

A Parte I – Panorama do Sistema Interamericano de Direitos Humanos por meio da 

ótica da Comissão Interamericana introduz uma visão da atuação do Sistema 

Interamericano por meio da atuação da CIDH. Foram levantados os números relativos ao 

desenvolvimento das atividades do órgão tanto no âmbito da sua atuação promocional 

como adjudicatória, desde a sua criação até os dias de hoje. Pretendeu-se apresentar a 

estrutura orçamentária do órgão e a origem dos seus recursos para, posteriormente, buscar 

entender se essa expressiva limitação de recursos influencia no modo como a CIDH atua e 

se isso acaba por influenciar o modo de prestação da justiça interamericana. 

A Parte II – Os atores do Sistema Interamericano de Direitos Humanos é voltada à 

análise de dois importantes atores do SIDH: a própria Comissão e as organizações não 

governamentais (ONGs) de direitos humanos que são as principais representantes das 

vítimas nos casos contenciosos. Essa parte foi dividida em dois capítulos. O primeiro 
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(capítulo 2) aborda a atuação da CIDH a partir da análise dos casos judicializados em um 

dado período de tempo, enquanto o segundo (capítulo 3), visou tratar sobre o papel 

exercido pelas ONGs como representantes das vítimas, exercendo importante influência no 

desenvolvimento jurisprudencial do SIDH.  

Por fim, a Parte III – O desafio do filtro negativo do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos contém a análise dos dados e informações coletadas nos capítulos 

anteriores, buscando entender quais são os critérios levados em consideração pela CIDH 

quando decide pelo envio de um caso à Corte IDH e, mesmo antes disso, quais poderiam 

ser os motivos pelos quais os casos analisados passaram pelo filtro negativo do órgão. 

Nesse cenário, o papel exercido pelas ONGs de direitos humanos que atuam como 

representantes das vítimas é essencial para o estudo, tendo em vista que são elas, mesmo 

antes da CIDH, quem determinam os casos que serão levados ao Sistema Interamericano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação e desenvolvimento dos sistemas internacionais de proteção de direitos 

humanos, universal e regionais, certamente vem contribuindo muito para a promoção e, 

especialmente, para a proteção dos direitos humanos nos mais diversos lugares do mundo.  

Nesse cenário, a Comissão Interamericana tem um papel importante a cumprir na 

região, tanto enquanto órgão político da OEA, como enquanto órgão político-adjudicatório 

do sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos. Em relação ao primeiro, é 

quem tem a competência de acompanhar a observância dos direitos humanos pelos Estados 

que não ratificaram a CADH, mas que fazem parte da OEA, como Estados Unidos, Cuba e 

Canadá, por exemplo. Quanto ao segundo, exerce um papel especialmente importante de 

filtragem das demandas no sistema de petições individuais, bem como é quem seleciona os 

casos que serão enviados posteriormente à Corte IDH. 

Dentro desse espectro, a CIDH desenvolve uma série de atividades voltadas tanto à 

promoção quanto à proteção de direitos humanos por meio do trabalho realizado por suas 

Relatorias, elaboração de relatórios (temáticos, especiais e anuais),  realização de visitas in 

loco,  solicitação de Opiniões Consultivas à Corte IDH sobre temas diversos, análise das 

petições recebidas, acompanhamento de procedimentos de soluções amistosas, elaboração 

de recomendações aos Estados. 

Apesar do grande número de atividades exercidas pelo órgão, todo esse trabalho é 

negativamente impactado pela falta de recursos suficientes, tanto humanos quanto 

materiais, para que suas atividades sejam desenvolvidas de forma plena e eficiente.  

Infelizmente, esse contexto é endossado pela própria OEA, tendo em vista que 

apenas uma parcela muito pequena do seu orçamento anual é destinada ao órgão. O 

subfinanciamento é também motivado pelos próprios Estados membros, uma vez que não 

contribuem voluntariamente com a CIDH, deixando essa tarefa para países membros que 

não ratificaram a CADH, como Estados Unidos e Canadá, ou países observadores não 

americanos, como a Suécia, Suíça, Reino Unido e Irlanda, por exemplo. 

Na prestação de contas públicas da CIDH, não há indicação do montante gasto com 

as atividades de promoção ou com o sistema de petições individuais. No entanto, tendo em 

vista o grande número de petições recebidas, o consequente acúmulo de petições não 

analisadas e alto número de casos sob processamento, pode-se inferir que considerável 

porcentagem do orçamento do órgão é focado nessa atividade específica. Nesse cenário, 
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portanto, a CIDH precisa atuar de forma otimizada para adequar seus recursos e suas 

atividades. 

Atores essenciais nesse universo são, sem dúvida, as ONGs no papel de 

representantes das vítimas, afirmação verificada numericamente: dos 70 casos analisados, 

em 43 deles ONGs atuaram como peticionárias ou co-peticionárias. Essas organizações, 

via de regra, possuem recursos limitados, dependendo de doações ou financiamento de 

projetos específicos que possibilitem o litígio em sistemas internacionais de proteção de 

direitos humanos. Nesse sentido, as ONGs precisam apurar seu olhar de modo a 

selecionarem os casos em que irão litigar como forma de, assim como a CIDH, otimizarem 

o uso dos seus escassos recursos. 

A partir dessas informações, pode-se conclui-se que o litígio estratégico é certamente 

incentivado dentro do SIDH, especialmente por dois fatores: o alto custo de manutenção de 

um caso e o filtro exercido pela CIDH quando da análise da admissibilidade das petições 

individuais recebidas. Essa dinâmica impacta necessariamente a forma como os 

representantes das vítimas organizam suas estratégias e atuam perante o SIDH, tendo em 

vista que os recursos precisam ser utilizados de forma otimizada para que o litígio 

estratégico cumpra o objetivo esperado pelas organizações (mudança de um contexto 

nacional ou regional, por exemplo). 

A forma como as ONGs atuam, contudo, depende da sua estrutura e meios de 

sustentabilidade. Quanto maior, mais estruturada e mais bem financiada, maior será a sua 

autonomia na escolha do tema, do caso e na elaboração da estratégia de litígio, incluindo a 

litigância em sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. De forma oposta, 

quanto menor e menos estruturada for a organização, mais vinculada ela estará à sua fonte 

de recurso ou apoiador, que pode ser, inclusive, uma ONG maior (nacional, regional ou 

internacional), com agenda e estratégias próprias.  

Pelas informações obtidas, grandes organizações como CEJIL, FIDH e APRODEH 

não trabalham com apenas um tema ou grupo vulnerável específico, fator viabilizado em 

razão da diversidade de financiadores que aportam recursos aos seus projetos e ações, 

fazendo com que possuam certa autonomia em relação à escolha dos casos que irão 

assumir e levar ao SIDH. Outras grandes organizações como REDRESS e Forest Peoples 

Programme, que atuam dentro de um determinado tema, não têm a necessidade de fazer 

essa escolha temática estratégica, mas certamente buscam o caso dentro do seu escopo de 

trabalho que mais se encaixa aos requisitos que permitem a passagem pelo filtro da CIDH. 

Por fim, as ONGs menores, com poucos recursos e/ou expertise, são as menos autônomas 
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de todo o cenário, fazendo com que suas agendas sejam influenciadas pelos financiadores 

e/ou pela ONGs apoiadoras no processo de litígio.  

Nesse contexto, há casos de simbiose ONG maior/ONG menor em que a pequena 

organização levou o caso ao SIDH porque a situação descrita estava dentro do seu escopo 

de trabalho e, talvez, a litigância internacional nem fosse o foco ou objetivo da organização 

naquele caso. Nessas oportunidades, as ONGs apoiadoras – maiores e mais bem 

estruturadas – encontraram nos casos uma oportunidade de litígio estratégico bem 

sucedido. 

A Comissão Interamericana, por sua vez, também atua de acordo com interesses 

próprios ligados à sua estrutura (material e humana), buscando otimizar os recursos 

disponíveis. Desde que o órgão passou a justificar expressamente os motivos pelos quais 

envia cada caso à Corte IDH, em 2010, o processo de judicialização tornou-se mais 

transparente. Contudo, a partir de todos os dados analisados na pesquisa e que comprovam 

o alto grau de seletividade do órgão em relação às demandas aceitas para análise e, 

posteriormente, enviadas ao tribunal, resta claro que não basta que um caso preencha os 

requisitos de admissibilidade previstos na CADH. Ele deve também se enquadrar nos 

critérios de impacto, de interesse, exemplares dentro do sistema, que podem ser o 

desenvolvimento da jurisprudência interamericana sobre determinado tema, direito, tipo de 

violação ou perfil das vítimas, bem como o impacto que o caso irá gerar no âmbito interno 

do Estado ou na região, considerando uma situação de violação de direitos humanos 

bastante presente e generalizada ou a introdução de um tema ou perspectiva novas na 

jurisprudência.  

Tendo em vista a capacidade limitada do SIDH, pode-se inferir que quando da 

análise simultânea de dois casos que preencham os requisitos convencionais de 

admissibilidade da CADH, se um deles traz tema já recorrente na jurisprudência e o outro 

introduz novo tema ou abordagem, certamente o segundo será escolhido. Pode-se concluir, 

que a CIDH ainda carece de total transparência na análise e judicialização dos casos, 

atuação justificada pela falta de capacidade estrutural da organização em lidar com o 

sistema de petições individuais de forma distinta na atual conjuntura. 

Para atuar com maior efetividade no desempenho do seu papel de promotora e 

protetora de direitos humanos na região, algumas mudanças são necessárias para que a 

CIDH consiga alcançar esse objetivo. Nesse sentido, a partir da pesquisa, algumas 

propostas poderiam ser consideradas pelo órgão para melhorar o cenário: 
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a) Adoção de critérios mais transparentes na indicação e escolha dos comissionados 

pelos Estados, buscando garantir que todos tenham efetivo conhecimento, 

comprometimento e imparcialidade no desempenho das suas funções. É 

imprescindível que esse processo de indicações seja público e possibilite a 

participação da sociedade civil, de forma a garantir que o controle democrático seja 

também exercido para fora das fronteiras do Estado; 

b) Assegurar a garantia de financiamento adequado aos órgãos do Sistema 

Interamericano, especialmente no que consiste à porcentagem do orçamento da 

OEA repassado à CIDH, como forma de fortalecer o órgão internamente; 

c) Aumentar o número de Estados membros que aportam recursos voluntários à 

CIDH, afastando a demagogia do discurso pró-fortalecimento do Sistema 

Interamericano pelos Estados e buscando sua efetivação na prática; 

d) Elaborar um plano estratégico para o órgão com participação social garantida, 

buscando focar sua atuação nas principais demandas da sociedade civil como um 

todo e não apenas nas agendas das principais ONGs de direitos humanos e 

fundações internacionais; 

e) Incentivar a adesão universal de todos os Estados membros da OEA aos tratados 

interamericanos de direitos humanos, especialmente a CADH e o Protocolo de San 

Salvador. 

Uma proposta interessante aos Estados seria que atribuíssem às suas Defensorias 

Públicas o papel de representante oficial das vítimas de violações de direitos humanos no 

Sistema Interamericano. Tendo em vista ser uma instituição perene, estável, com recursos 

e potencial expertise de litigância internacional, parece ser uma boa saída para que esse 

papel não seja desempenhado majoritariamente pelas ONGs.  

A atuação da Defensoria Pública enquanto representante oficial das vítimas seria 

diversa da atuação das ONGs justamente no que se refere ao objetivo da litigância: não 

necessariamente a instituição teria a litigância internacional como parte de um conjunto 

maior de ações inseridas em um contexto de litígio estratégico. O objetivo seria a garantia 

do acesso à justiça no âmbito internacional, quando o Estado falhar internamente em 

promover e proteger direitos. 

Essa alteração, todavia, exigiria uma mudança na forma de atuação da própria CIDH, 

que deveria buscar dar respostas a um maior número de casos e isso requereria, sem 

dúvida, do aumento dos seus recursos e estrutura. 
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Há, ainda, outra hipótese defendida por especialistas no tema: a extinção da CIDH 

nos moldes do que ocorreu no Sistema Europeu de Direitos Humanos. Na forma que o 

SIDH é estruturado e que vem desenvolvendo sua jurisprudência, especialmente em termos 

de reparações às vítimas, não parece viável que a Comissão Interamericana seja extinta 

como sua igual europeia. Esses dois sistemas regionais atuam em contextos e sob 

perspectivas bastante distintas: enquanto o Sistema Europeu permite o acesso direto dos 

indivíduos à Corte Europeia e esta, via de regra, determina a própria sentença como forma 

de reparação somada a uma quantia indenizatória a ser paga pelo Estado responsabilizado, 

o Sistema Interamericano tem desenvolvido formas de reparações muito mais sofisticadas, 

buscando impactar toda a região a partir de um único caso, transcendendo a vítima do caso 

concreto. 

Nesse cenário de atuação de ONGs e da própria CIDH com limitações de recursos, a 

atual conjuntura não permite que a atuação seja outra: o litígio estratégico das ONGs e a 

politização da CIDH são imprescindíveis para o funcionamento do sistema de petições 

individuais no Sistema Interamericano. Isso não significa, entretanto, que o cenário não 

deva ser outro para que essas formas de atuação sejam abandonadas e o acesso à justiça 

seja, de fato, assegurado a todas as vítimas de violações de direitos humanos na região. 

Contudo, para que isso aconteça, profundas reformas, especialmente estruturais, são 

necessárias. 
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