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RESUMO

OLIVEIRA, Larisse Silva. Breve análise do diálogo entre o Supremo Tribunal Federal
e  a  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos:  nota  acerca  da  aplicação  da
jurisprudência internacional de direitos humanos no direito interno. 2019. 91 f. Dissertação
de Mestrado em Direito do Estado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo.

A proteção  dos  direitos  humanos  é  um tema  que  vai  além das  fronteiras  nacionais  e
adquiriu  relevância  internacional,  sendo  objeto  de  tratados,  convenções  e  outros
documentos internacionais, além de receber a tutela de tribunais e cortes transnacionais.
No  sistema  regional  americano  de  proteção  dos  direitos  humanos,  destacam-se  a
Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  e  a  Corte  Interamericana  de  Direitos
Humanos,  respectivamente  documento  e  tribunal  internacional  de  maior  abrangência
regional  nesta  seara  de  direitos.  Com  a  adesão  do  Brasil  à  Corte  Interamericana  e
fortalecimento  desta  no  cenário  internacional,  especialmente  após  o  processo  de
redemocratização  pelo  qual  passou  parte  dos  países  sul-americanos,  os  documentos
internacionais ganharam cada vez mais destaque, levando inclusive ao STF o debate acerca
da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. O objetivo deste trabalho é
estudar  o  diálogo  entre  a  Corte  Interamericana  e  o  STF,  com  enfoque  na  análise  da
viabilidade jurídica de aplicação da jurisprudência da Corte  Interamericana de Direitos
Humanos no ordenamento interno brasileiro, sem deixar de abordar a existência de óbices
a  esse  diálogo,  a  exemplo  da  invocação  da  soberania  nacional  ou  do  princípio  da
relativização  cultural.  O  diálogo  jurisdicional  será  abordado  como  ferramenta  para  a
efetivação dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente, mediante a adesão do
país a documentos internacionais, priorizando-se a interpretação que dê maior proteção ao
direito analisado.

Palavras-chave:  Direitos  Humanos.  Diálogos  jurisdicionais.  Corte  Interamericana  de
Direitos Humanos. Supremo Tribunal Federal.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Larisse Silva.  Brief analysis of the dialogue between the Supreme Court
and the Inter-American Court of Human Rights: note on the application of international
human rights  jurisprudence  in  domestic  law.  2019.  91  f.  Dissertação  de  Mestrado em
Direito do Estado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo.

The protection of human rights is a subject that goes beyond national borders and has
acquired international relevance, being the object of international treaties, conventions and
other documents, besides receiving the protection of transnational courts. In the American
regional system for the protection of human rights, the American Convention on Human
Rights and the Inter-American Court of Human Rights are, respectively, the document and
international court of greater regional scope in this area of rights. With the accession of
Brazil  to  the  Inter-American  Court  and  its  strengthening  in  the  international  arena,
especially after the process of redemocratization by which the South American countries
became part of it, the international documents became more and more prominent, leading
even to the STF the debate about the hierarchy of international human rights treaties. The
objective of this study is to study the dialogue between the Inter-American Court and the
STF, focusing on the analysis of the legal feasibility of applying the jurisprudence of the
Inter-American  Court  of  Human  Rights  in  the  Brazilian  domestic  legal  system,  while
addressing the existence of obstacles to this dialogue, such as the invocation of national
sovereignty or the principle of cultural relativization. The jurisdictional dialogue will be
approached as a tool for the realization of internationally recognized human rights, giving
priority to the interpretation that gives greater protection to the right analyzed. 

Keywords:  Human  Rights. Jurisdictional  dialogues.  Inter-American  Court  of  Human
Rights. Brazilian Supreme Court.
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INTRODUÇÃO

A defesa dos direitos humanos é matéria que possui cada vez mais destaque nas

interações transnacionais, tendo sido erigido a um dos princípios que regem a República

Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, conforme disposição do artigo 4º da

Constituição Federal de 1988. Ademais, nas últimas décadas, houve o fortalecimento dos

Tribunais e Cortes Internacionais, os quais ganharam força nas relações internacionais e na

proteção dos Direitos Humanos. 

Especialmente  entre  os  estados  americanos,  essa  é  uma realidade  relativamente

nova,  tendo em vista  o  recente  processo de  redemocratização pela  qual  os  países  sul-

americanos passaram. No Brasil, por exemplo, o fim da ditadura militar ocorreu em 1985,

de modo que vivemos uma democracia nova, há pouco mais de três décadas. O mesmo

ocorreu  na  Argentina  e  Chile,  por  exemplo,  onde  a  ditadura  findou em 1983 e  1990,

respectivamente. Esses são apenas exemplos das similaridades políticas vividas nos países

sul-americanos, as quais impactam diretamente no crescimento da atenção dada à proteção

dos direitos humanos.

Com a redemocratização, o Brasil passou a adotar uma política externa voltada à

adesão de tratados internacionais de direitos humanos, com a finalidade de posicionar-se

no cenário externo como um país democrático, respeitador de direitos.

Não obstante, além da adesão aos tratados, é necessária a efetivação dos direitos

convencionados,  o  que  não  pode  ocorrer  ao  modo  do  país,  por  meio  de  uma  dita

interpretação nacional, mas deve observar a amplitude que é dada a estes direitos pelas

cortes  internacionais,  especialmente  a  corte  interamericana  nos  casos  que  envolvem a

proteção de direitos humanos.

Nessa linha, a convergência de interpretação das normas internacionais de direitos

humanos pelos países signatários dos tratados ou convenções contribuem para ampliar a

segurança jurídica nas relações transnacionais, sendo possibilitada pelas comunicações de

jurisprudência entre as cortes nacionais e internacionais. 

Entretanto, por vezes, as cortes nacionais optam por decisões dissonantes da ordem

jurídica  internacional,  em  prejuízo  à  maior  efetividade  dos  direitos  humanos,  sendo
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justificada a dissonância pela prevalência da soberania nacional, relativismo cultural ou,

até mesmo, autonomia da interpretação judicial, entre outras razões.

Assim, busca-se estudar as comunicações transnacionais, com enfoque no diálogo

entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de

identificar a viabilidade de aplicação da jurisprudência das cortes internacionais no direito

interno, para defesa de direitos humanos já assegurados pelo Estado brasileiro por meio de

tratados ou outros instrumentos normativos, que tenham tido negada vigência na ordem

interna.

Não  se  buscar  defender  uma  imposição  da  interpretação  judicial  emanada  dos

países dominantes economicamente sobre as demais  nações que componham o sistema

internacional,  mas  sim  a  prevalência  da  interpretação  realizada  conforme  o  contexto

internacional que delimitou o âmbito de proteção da norma, eventualmente já delineada

pelas cortes internacionais, priorizando-se uma maior efetividade na proteção do direito

humano em questão. 

Desse modo, o presente estudo visa pesquisar as comunicações transnacionais, com

enfoque nas formas de aplicabilidade da jurisprudência internacional de direitos humanos

no direito interno, sanando-se eventuais conflitos entre os princípios da universalidade dos

direitos humanos e relativismo cultural, com o objetivo de assegurar a mais ampla proteção

dos direitos e garantias da pessoa humana. 

No primeiro capítulo será traçado um breve panorama histórico acerca da evolução

dos  direitos  humanos  no  tempo,  passando  pelos  primeiros  diplomas  em que  houve  o

reconhecimento escrito de direitos da pessoa, os quais inicialmente tratavam da limitação

do poder estatal e previam direitos e liberdades aos homens e após foram se expandido

para  outras  áreas,  a  exemplo  dos  direitos  sociais,  até  chegarmos  no  ponto  da

internacionalização  dos  direitos,  ocasião  em  que  começaram  a  surgir  os  primeiros

documentos de direitos humanos com aplicação transnacional.

É de se destacar que a internacionalização dos direitos humanos ganhou força após

a  Segunda  Guerra  Mundial,  visto  que  as  violações  à  pessoa  perpetradas  durante  o

holocausto fortaleceram a consciência de que era preciso assegurar direitos além da esfera

nacional,  os  quais  pudessem  ser  protegidos  mesmo  contra  a  vontade  manifestada
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internamente  pelo  Estado.  Também  contribuiu  para  esse  movimento  a  afirmação  de

Estados democráticos de direito e a globalização, reforçada com o desenvolvimento das

comunicações.

Nesse capítulo,  ainda será tratado acerca das implicações da internacionalização

dos direitos  humanos  à  soberania  estatal,  a  qual  não é  suprimida,  mas passa por  uma

mudança de conceitos e limitação.

No  segundo  capítulo  deste  trabalho  será  abordada  a  incorporação  das  fontes

internacionais de direitos humanos ao direito interno brasileiro, com enfoque nos tratados,

ocasião em que será tratada a discussão entre dualistas e monistas, bem como as soluções

atuais  para  os  conflitos  entre  direito  interno  e  internacional  que  suplantam  a  mera

supremacia de uma ou outra ordem jurídica e admitem uma convivência entre as fontes

jurídicas, a exemplo do diálogo entre estas.

A seguir será tratado sobre a interpretação dos tratados de direitos humanos, com

destaque para a análise da posição hierárquica dos tratados de direitos humanos no direito

interno brasileiro, observando o posicionamento do STF no emblemático julgamento do

RE nº 466.343, que entendeu pela supralegalidade dos tratados de direitos humanos, sem

olvidar  a  posição  contrária  de  parte  da  doutrina1,  a  qual  defende  a  tese  do  status

constitucional a estes diplomas internacionais.

Neste ponto também será tratado acerca do princípio pro homine, segundo o qual a

interpretação dos direitos humanos deve buscar a maior efetividade, prevalecendo a norma

que garanta maior proteção ao direito, independente de estar ela prevista na ordem interna

ou internacional.

As  características  fundamentais  dos  direitos  humanos,  com  destaque  para  o

universalismo e o contraponto feito com o relativismo cultural também são objeto deste

capítulo, o qual encerra com a análise da aplicação interna da jurisprudência internacional,

ocasião  em que  foi  estudada  a  resistência  ainda  encontrada  pelo  judiciário  nacional  à

observância da jurisprudência internacional. Essa resistência foi demonstrada em recente

pesquisa feita  pela  Associação dos  Magistrados  do Brasil,  na  qual  se  observa  que  até

1 Nesse sentido, é a posição de Antônio Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan e Celso Lafer, como 
será abordado no segundo capítulo deste trabalho.
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mesmo os precedentes nacionais costumam ter sua aplicabilidade rechaçada pelos juízes.

Ademais,  condenações  do  Brasil  na  Corte  IDH,  em  casos  cuja  matéria  já  havia  sido

decidida pela corte em relação a outros Estados, também demonstram que a jurisprudência

da  corte  interamericana  ainda  não  adquiriu  a  devida  atenção  das  cortes  nacionais,

tampouco dos poderes executivo e legislativo.

No terceiro capítulo deste trabalho, serão abordadas as comunicações transjudiciais,

ou seja, as interações que vão além das fronteiras dos Estados. Philip Jessup cunhou a

expressão Direito Transnacional em obra datada de 1956 e desde então o assunto vem

ganhando força, já sendo uma realidade na Europa, porém ainda incipiente na América do

Sul.

Nesse sentido,  serão  tratadas  as  formas de  comunicações,  com destaque para  a

classificação  de  Anne-Marie  Slaughter,  que  divide  as  comunicações  em  horizontais,

verticais  e  mistas  horizontal-vertical.  Outro  aspecto  importante  a  ser  observado  neste

capítulo é um breve estudo da teoria dos precedentes que ganhou importantes relevos no

Brasil  a  partir  do CPC de 2015, mas ainda não abarca expressamente a jurisprudência

internacional.

Os óbices apontados ao diálogo jurisdicional serão também objeto deste capítulo,

seguidos do estudo do diálogo eventualmente existente entre o STF e a Corte IDH. Neste

ponto, serão analisados julgados em que se observa a existência do diálogo jurisdicional, a

exemplo do RE 511961, no qual se tratou acerca da inexigibilidade de diploma de curso

superior para o exercício da profissão de jornalista.

Por fim, será estudado o controle de convencionalidade, a partir da perspectiva de

observância da jurisprudência da Corte IDH como parâmetro de interpretação das normas

convencionais e, portanto, integrante do bloco de convencionalidade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução e fortalecimento dos direitos humanos expandiu as fronteiras nacionais

e adquiriu relevância na seara internacional, passando a ser objeto de proteção e garantias

através de tratados, convenções e outros compromissos internacionais. Ademais, observa-

se uma crescente adesão dos Estados às cortes internacionais e consequente fortalecimento

destas.

Na América do Sul,  a adesão a tratados internacionais cresceu após os recentes

processos de redemocratização pelos quais passaram os seus países, muitos ainda em fase

de consolidação dos regimes democráticos. Diverso é o cenário na Europa, onde a agenda

de proteção aos direitos humanos data de mais tempo, e também se observa um maior nível

de integração regional. 

O fortalecimento do debate internacional acerca da proteção dos direitos humanos

levantou a discussão acerca da hierarquia que os tratados internacionais possuem na ordem

interna  brasileira,  tendo  prevalecido  no  STF  o  entendimento  de  que  os  documentos

internacionais que tratam sobre direitos humanos possuem status supralegal, com exceção

daqueles  aprovados  pelo  rito  especial  previsto  no §3º  do  art.  5º  da  CF,  que adquirem

hierarquia constitucional.

Vale observar, como bem destacado por Daniel Sarmento252 e Antônio Maués253,

que independente do status supralegal ou constitucional, os tratados internacionais a que o

país tenha aderido servem de parâmetro para o controle de convencionalidade.

Ademais, procuramos demonstrar neste trabalho que além das normas de direitos

humanos previstas nos documentos internacionais, o país deve observar a interpretação que

é dada a estes direitos pelas cortes supranacionais, as quais possuem a função de interpretá-

los.

252 SARMENTO, Daniel Sarmento. O direito constitucional e o direito internacional: diálogos e tensões. In:
PIOVESAN, Flávia; e SALDANHA, Jânia Maria Lopes (Coord.).  Diálogos Jurisdicionais e Direitos
Humanos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 119.

253 MAUÉS,  Antônio  Moreira.  Supralegalidade  dos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  e
interpretação constitucional.  Sur - Revista internacional de direitos humanos. v. 10. n. 18. Conectas
direitos humanos. Jun. 2013, p. 220.
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A observância e adequada valoração das decisões da Corte IDH são fundamentais

para que o Brasil cumpra o compromisso internacional assumido de proteger e assegurar os

direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa prática configura

uma modalidade de diálogo jurisdicional vertical, conforme a classificação de Anne-Marie

Slaughter.

Entretanto,  os  diálogos  jurisdicionais  ainda  encontram  resistência  no  país.  Em

verdade, nem mesmo a utilização dos precedentes nacionais fazem parte da prática dos

julgadores, como demonstrou recente pesquisa da Associação dos Magistrados do Brasil254,

indo na contramão da nova teoria dos precedentes impulsionada pelo CPC de 2015.

O  diploma  processual  civil  estabeleceu  expressamente  a  obrigação  de

fundamentação das sentenças que adota ou rejeita a aplicação de precedentes, conforme

art. 489, §1º, V e IV. Outrossim, o art. 927 trouxe um rol de decisões, súmulas e outras

orientações  dos  tribunais  nacionais  que  devem  ser  obrigatoriamente  observados  pelos

juízes e tribunais.

Se ainda é incipiente a teoria de precedentes nacionais,  outra não é a realidade

referente  à  jurisprudência  internacional  de  direitos  humanos  proferida  pela  Corte

Interamericana. Esse cenário pode ser bem observado nas condenações do Brasil perante a

Corte IDH em matérias que já haviam sido apreciadas pela corte em outros casos, os quais,

se observados pelas autoridades nacionais, certamente teriam evitado as condenações do

país.

O  caso  Gomes  Lund  é  emblemático  neste  ponto,  visto  que  o  STF  julgou

recepcionada a Lei de Anistia na ADPF 153 quando a Corte IDH já havia se manifestado

contrariamente à compatibilidade desse tipo de legislação com a Convenção Americana de

Direitos Humanos, em casos envolvendo outros países, a exemplo do Peru e Chile. Poucos

meses  após  o  julgamento  pelo  Supremo,  o  Brasil  sofreu  condenação  perante  a  Corte

Interamericana, a qual determinou ao país a investigação e punição dos responsáveis pelos

crimes de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado ocorridos na região do

Araguaia durante o período da ditadura militar.

254 Disponível  em:  <http://www.amb.com.br/wp-
content/uploads/2019/02/Pesquisa_QUEM_SOMOS__AMB_completa_para_site.pdf>.  Acesso  em  21
fev. 2019.
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Esse caso chama atenção ainda para o fato de que a sentença da Corte IDH ainda

não foi integralmente cumprida pelo país, o que, inclusive, gerou a propositura da ADPF

320, em tramitação no STF. 

Ademais, em 2018 o Brasil foi condenado perante a Corte IDH no caso Herzog,

ocasião em que foi reiterado o posicionamento de que a Lei de Anistia é incompatível com

os direitos protegidos na CADH, o que demonstra mais uma condenação do país em casos

com jurisprudência já consolidada pela corte interamericana. É de se destacar ainda que o

caso Herzog foi julgado cerca de 8 anos após o caso Gomes Lund. 

Outro julgamento que merece destaque é a decisão do STF no  HC 141949, que

tratou sobre a descriminalização do desacato. Nesse caso, o Supremo afirmou ter realizado

controle de convencionalidade da norma para jugá-la constitucional, porém observamos

que novamente a conclusão do Supremo foi na contramão do entendimento já firmado pela

Corte IDH em outros casos que envolveram esta matéria.

No julgamento do caso Kimel vs. Argentina, a Corte IDH já havia se posicionado

acerca da necessidade de observância do princípio da legalidade para eventual restrição à

liberdade de expressão,  entendendo que o tipo penal que criminaliza a injúria, no caso

argentino, não pode ser norma aberta, ou seja, deve prever a conduta delitiva de forma

delimitada e restrita.  O caso é  semelhante à  criminalização do desacato no Brasil,  que

também constitui restrição à liberdade de expressão por meio de norma aberta. Porém o

Supremo silenciou  acerca  dessa  decisão  da  Corte  IDH,  embora  tenha  afirmado  que  o

julgamento realizou controle de convencionalidade.

O controle de convencionalidade só é efetivo se for observada a interpretação que

as cortes supranacionais dão à norma internacional em questão, afinal são estas intérpretes

autônomas  das  normas  internacionais  sob  sua  jurisdição,  integrando  o  bloco  de

convencionalidade.

O ordenamento jurídico em vigor no Brasil não admite a defesa de uma vinculação

das cortes nacionais à jurisprudência internacional, entretanto esta deve ser observada e

valorada, ainda que não seja seguida.
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O  próprio  regramento  internacional  admite  que  não  há  supremacia  do  direito

internacional  sobre o ordenamento interno à  medida em que é  prevista  a  aplicação do

princípio pro homine, segundo o qual deve prevalecer a norma que garanta maior proteção

ao direito em análise. A CADH adota este princípio de forma expressa, conforme art. 29, b,

aplicável ao sistema regional interamericano.

Desse modo, o diálogo jurisdicional não visa abolir a autonomia da ordem interna

ou tampouco fazer prevalecer o entendimento supranacional, em verdade, o objetivo é que

haja  interação  entre  as  cortes  nacionais  e  supranacionais,  visando  a  maior  proteção  e

efetividade dos direitos humanos.
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